PROMOCJA

MAŁA CZĄSTECZKA

WIELKI EFEKT!
TINY MOLECULE  SPEC TACULAR EFFEC T!
OBECNIE NA RYNKU MEDYCYNY ESTETYCZNEJ DOSTĘPNYCH JEST WIELE PREPARATÓW WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ LEKARZY. JAK WYBRAĆ ZABIEG
Z UŻYCIEM TEGO WŁAŚCIWEGO? PRZEDE WSZYSTKIM NALEŻY KIEROWAĆ SIĘ BEZPIECZEŃSTWEM, INNOWACYJNOŚCIĄ ORAZ MOŻLIWOŚCIĄ
DOPASOWANIA PREPARATU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB SKÓRY.

the product to individual skin needs.

W

łaściwy poziom nawilżenia skóry jest
podstawą pięknego i młodego wyglądu.
Za wiązanie wody w organizmie, a co za
tym idzie za utrzymanie odpowiedniego
poziomu nawilżenia, odpowiada kwas hialuronowy.
Występuje on naturalnie w naszej skórze, a jego mała
aż 250 cząstek wody.
Niestety wraz z upływającym czasem ilość kwasu
hialuronowego w naszym organizmie stopniowo
spada. Pojawiają się pierwsze zmarszczki, tracimy
naturalny blask, a kremy nawilżające przestają działać.
Z pomocą przychodzi medycyna estetyczna i zabiegi
z użyciem kwasu hialuronowego.

A proper skin’s moisture level is a basis for a beautiful
and youthful appearance. Hyaluronic acid is
responsible for holding water in the body,
and consequently maintaining a proper level
of skin’s moisture. This acid is naturally present in our
skin, and its small molecule can hold up to 250 water
molecules. Unfortunately, over time the amount
of hyaluronic acid in our body gradually decreases.
First wrinkles appear, the skin loses its glow,
and moisturising creams do not work anymore.
At that point aesthetic medicine and hyaluronic
acid treatments can help.

NA DOBRY POCZĄTEK
W walce z pierwszymi oznakami starzenia doskonale
sprawdza się mezoterapia igłowa z wykorzystaniem
preparatu zawierającego nieusieciowany kwas
hialuronowy. Warto zwrócić uwagę na stężenie kwasu
zawarte w produkcie używanym do iniekcji – im bardziej
skóra wymaga nawilżenia, tym większe stężenie kwasu
hialuronowego powinien posiadać preparat (obecnie
najbardziej pożądanym preparatem jest ten ze
stężeniem 4%). Takie zabiegi rewitalizują i uelastyczniają
skórę oraz wyraźnie spłycają zmarszczki. Najczęściej
wykonuje się je na twarzy, szyi, dekolcie czy dłoniach.

A GOOD START
Needle mesotherapy with non-crosslinked hyaluronic
It is important to pay attention to hyaluronic acid
concentration in the product used for injections - the more
skin needs to be moisturised, the more hyaluronic
acid concentration a product should have (currently
the most desirable product is the one which contains
concentration of 4%). Such treatments revitalise and
make
They are most often applied on the face, neck, neckline
or palms.

NATURALNE EFEKTY PRZY UŻYCIU KWASU HIALURONOWEGO OSIĄGNIESZ U SPECJALISTÓW:
YOU WILL GET NATURAL EFFECTS FROM USING HYALURONIC ACID WITH THE HELP OF THE SPECIALISTS:

Warszawa, ul. Nowogrodzka 21
Konstancin-Jeziorna, al. Wojska Polskiego 3
+48 791 010 000
www.drbeatadethloff.pl
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dr Katarzyna Kwarecka-Zając

dr Beata Pander

dr Magdalena Dobosz

Klinika Kwarecka
Warszawa, ul. Skolimowska 3/2
+48 22 412 53 86
www.klinikakwarecka.pl

Dr Pander Clinic
Warszawa, ul. Branickiego 11c/46
+48 607 091 467
www.panderclinic.com

Klinika Dobosz
Gdańsk, ul. Partyzantów 14/102
+48 58 344 02 27
www.klinikadobosz.pl

SPECIAL APPLICATIONS
At present, it is the most popular substance
for correcting the shape and size of the lips.
However, a physician needs to apply a product
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DO ZADAŃ SPECJALNYCH
Kwas hialuronowy to również idealny wypełniacz.
Aktualnie to najbardziej popularny preparat
do korekty kształtu i wielkości ust. Ważne jednak,
by lekarz użył preparatu, który gwarantuje
naturalny efekt. Najlepiej sprawdza się w takich
sytuacjach produkt przeznaczony specjalnie
do wypełniania ust, czyli np. Luminera Lips.
Oprócz ust kwasem hialuronowym można
wypełnić głębokie zmarszczki (lwia zmarszczka,
linie marionetki), poprawić kontur twarzy,
czy nawet skorygować kształt nosa - to wszystko
z zachowaniem naturalnego piękna, bez
przerysowanych efektów. Zastosowanie
w preparatach unikalnych technologii, takich
jak HYBRID MoBi™ (opracowana i opatentowana
w laboratoriach Luminera technologia
sieciowania kwasu hialuronowego) pozwala na
długi czas utrzymywania się efektów zabiegu,
przy jednoczesnym zachowaniu naturalnego
wyglądu. Część wypełniaczy zawiera dodatek
lidokainy, co pozwala zminimalizować uczucie
dyskomfortu podczas zabiegu (np. Luminera
Hydryalix Ultra Deep + Lidocaine).

that purpose best is a product used specially

Twój zastrzyk piękna!
(lion’s wrinkle, puppet lines), correct the face
contour, or even correct the shape of your
nose - everything while preserving natural
unique technologies in products such as
HYBRID MoBi™ (the hyaluronic acid cross-linking
technology developed and patented by the
Luminera laboratories) enables preserving the
time ensuring a natural look for every
treatment - lips and mouth region, deep
contain the addition of lidocaine which reduces
discomfort during the treatment (e.g. Luminera
Hydryalix Ultra Deep + Lidocaine).

IM BARDZIEJ SKÓRA WYMAGA NAWILŻENIA, TYM WIĘKSZE STĘŻENIE KWASU HIALURONOWEGO POWINIEN

The more skin needs to be moisturised, the more hyaluronic acid concentration a product should
have (currently the most desirable product is the one which contains concentration of 4%).

XXI wiek daje nam wiele możliwości, aby walczyć
z efektami upływającego czasu. Kiedy domowa
pielęgnacja już nie wystarczy, zaufajmy
specjalistom. Jeśli wybieramy zabiegi z użyciem
kwasu hialuronowego oddajmy się w ręce
lekarza medycyny estetycznej, który używa tylko
sprawdzonych preparatów. Dzięki temu cała
procedura będzie bezpieczna, a efekty spektakularne
i co najważniejsze – wyglądające naturalnie.

treatment is not enough, trust specialists.
When choosing hyaluronic acid treatments,
entrust your body to an aesthetic medicine
doctor who uses only tested products.
This way the entire procedure will be safe, and
you will get spectacular and, most importantly,

NATURALNE EFEKTY PRZY UŻYCIU KWASU HIALURONOWEGO OSIĄGNIESZ U SPECJALISTÓW:
YOU WILL GET NATURAL EFFECTS FROM USING HYALURONIC ACID WITH THE HELP OF THE SPECIALISTS:

dr Bartosz Pawlikowski

dr Marcin Nowak

dr Agnieszka Kondraciuk

dr Barbara Parda-Głomska

Klinika Pawlikowski
Łódź, ul. Radwańska 26
+48 668 793 039
www.klinikapawlikowski.pl

Medycyna Estetyczna Dr Marcin Nowak
Gdańsk, ul. Jana Kilińskiego 1/70
+48 535 328 111
www. drmarcinnowak.pl

Perfect Beauty Agnieszka Kondraciuk
Ostrołęka, ul. Goworowska 13/1
+48 697 471 100
www.perfect-beauty.net.pl

Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii Dr Parda
Piaseczno k. Warszawy, ul. Gruszek i Jabłuszek 7
+48 517 535 878
www.drparda.com.pl
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