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grawitacji
Ostro zarysowana w młodości

Iinia szczęki i podbródka z wiekiem
zaczyna opadać, a twarz traci

wyrazistość. O zabiegach
poprawiających owal twarzy

opowiada dr n. med. Kamila Padlewska.

Kiedy pacjentki przychodzą do pani niezadowolone z tego,
jakzmienia się ich owaltwarzy?
To zależy od uwarunkowań geneĘcznych bud ovy twarzy. Za-

zuryczaj osoby,które mają mocniej rozbudowaną żuchwę i silne

kości policzkowe, dłużej utrzlłrnqią owal na miejscu. U kobiet
z drobną, szpiczastą bródką szybciej widać niekorzystne zmiany.

Jednak zwykle problemy zaczynają się około 40. roku życia.

Wtedy trzeba ujędrnić skórę?
Utrata owa]u nie wynika tylko ze starzenia się skóry lecztakże
zvńotczejącychzwiekiemmięśniiopadającychczyzanikają-
cych poduszec zekt]uszczory ch. Tłuszcz z okolicy skroni, kości
policzkowych, jarzmowych zaczyna zlikać oraz przemieszczać

sięwdół. To powodqje, że naszatwarztraci młodzieńczekształĘ,

rysywyostrzają się, a starzejąca się skórawiotczeje i opada.
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Comożemy z tym zrobić?
Najskuteczniejsze zabiegi poprawiające owal twarzy bazlljąna roz-

grzewaniu tkanek. Ideajesttaką ire,labazie aepła, kórew}twarza

dana aparafu rą powodujemy, po pierwsze, obkurczenie włókien

kolagenowych. Po drugie, pobudzamy do pracyfibroblaĘ które

produĘją nowe włókna kolagenowe i elas§,nowe. Dlatego od

razu po zabiegrr widać krótkohrvĄ efekt poprawy owa]u. Jednak
prawdziwe rezultaty ujawnĘą Ę stopniowo na przestrzeni kilku
miesięcy. Ogólnie rzeczbiorąc,te zabiegi potrzebują czasu. Nalezy
po nich pić duzo wody. Dobrze byłoĘteż dostarc zać organizmoń
witaminę C, którajest niezbędna do sl,rrtezy kolagenu. Polecam

również suplementy z kolagenem, które działająwspomagająco.

Na rynku isfurieje wiele technologii, które dziĄią na zasadzie
podgrzewania tkanek. Co pani poleca?
Tak, mamyRF, czylisystemoparłnazastosowaniuenergii o czę-

stotliwości fal radiowych. Mogą to być też ultradźvńę|<l, cĄi
popularne HIFU, czy światło podczerwone. Ja wykonuję zabiegi

Pellevó ijestem zadowolonaz efeków,jakie daje.

Pellevó to urządzenie, które funkcjonuje na rynku od dawna...

Technika Pellevó była ulepszana i dopracowlłvan aprzez całe

lata doświadczeń. Metody leczenia i urządzeniawykorzysĘące
energię o częstotliwościfalradiowych (RF) sącorazdoskona]sze.

Fitma Ellmarr oferuje na rynku swoje urządzeniawykorzysĘące
częstotliwości fal radiowych (RF) od roku 1969. Dzięki temu
ńem, że zabieg jestbezpieczny, Uwżam też, że tak naprawdę

ńel.e zaleĘ od umiejętności osoby przeprowadz ającej zabieg.

Najnowsze, naj droższe zabiegsnie dąją dobrych efektów, gdy są

źlewykonane. JeśIi parametry są zaniskie lub zawysokie,

Ęszałam, że wpewn5łn wieku nie majuż sensu robić takich
zabiegów, bo organizm i taknie ma zdolności produkcji
kolagenu.
Nie zgadzam sięztym. Mam pacjentkiwwieku Zo lat, które
świetnie reagują naten zabieg. Na pewnojednakwżnyjestfu

ĘI Ę c;o.. Zabteg bywa na przyldad mało skuteczny u osób, które
palą papierosy, nawet młodych.

Co jeszczenlożnlny zrobić, żebypoprawić okolicę dolnej
cąścitwarzy?
Można zrobić lipolizę podbńdka, zeby rozpuścić nadmiar tłuszczu

wtej okolĘ Nićmi liftingując}mi podnieść owal, wlpełniaczami

wyrrrodelować kąt żuchwy, toltsyną bofu linową zrelaksować zbyt

zarysowane mięśńe żwaczy. Polecam też profesjonalne masaże

powięzi. Wart o też ćwiczyć jogę twarzy,
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