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L
atem skóra wokół oczu jest najbardziej podatna 
na negatywne skutki m.in. promieniowania UV. 
Zmniejsza ono ilość włókien kolagenowych i elasty-
nowych. Powoduje to szybkie odwadnianie się skóry 
oraz zaburza proces rogowacenia niezbędny 
do regulacji złuszczania się komórek. 

Jak zabezpieczać skórę pod oczami?
Ważne jest, abyśmy ją odpowiednio nawilżali. Pamiętajmy, 
że skóra wokół oczu zawiera bardzo mało gruczołów łojo-
wych, co sprawia, że te okolice są bardziej przesuszone i to 
na niej w pierwszej kolejności zauważamy niechciane 
zmarszczki. Swoim pacjentkom polecam zabieg kwasem hia-
luronowym, który świetnie sprawdza się w rewitalizacji tej 
wrażliwej i problematycznej okolicy. Ważne, aby zastoso-
wać właściwy preparat.

Jak działa kwas hialuronowy?
Wybierany często przeze mnie preparat StylAge S 
redukuje cienie i sińce pod oczami, likwiduje wrażenie 
podkrążonych oczu, a także wypełnia „dolinę łez”, czyli za-
padnięcie skóry pod okiem w obrębie oczodołu, przecho-
dzące skośnie na policzek. Zabieg zapewnia naturalny efekt 
wygładzenia skóry.

Jak długo możemy cieszyć się jego efektami?
StylAge S zawiera w składzie mannitol – naturalny antyoksy-
dant, który wykazuje silne działanie przeciwrodnikowe, opóź-
niające degenerację kwasu hialuronowego, a tym 
samym wydłużające okres utrzymywania się efektu zabiegu 
od 9 do 12 miesięcy.

Kiedy należy rozpocząć pielęgnację 
anti-aging wokół oczu?
Pierwsze zmarszczki pod oczami pojawiają się już w wieku 
30 lat. I to jest najlepszy moment na rozpoczęcie tego typu 
pielęgnacji. Możemy zacząć od podawania własnego oso-
cza bogatopłytkowego, które stymuluje naturalne procesy re-
generacyjne. Działa długofalowo i jest jedną z najbezpiecz-
niejszych form mezoterapii. Świetnym uzupełnieniem każdej 
mezoterapii są zabiegi fotoodmładzania, które najlepiej wy-
konywać jesienią.
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Oczaruj
SPOJRZENIEM
Skóra wokół oczu jest najcieńsza, 
dlatego najszybciej pojawiają się 
na niej załamania mimiczne, tzw. 
kurze łapki, i pierwsze zmarszczki.
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