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wykorzystuje się wyciąg z czerwo-
nych alg. Mają one doskonałą zdol-
ność wiązania wody i regeneracji 
skóry. Podaje się je w formie kok-
tajlu połączonego z usieciowanym 
kwasem hialuronowym w okolice 
policzków, podbródka, żuchwy 
i fałdy nosowo-wargowej. A co 
z toksyną botulinową? U osób ak-
tywnych fi zycznie efekt botoksu 
może trzymywać się krócej, ale 
dr Mołas chętnie po niego sięga 
– pomaga on delikatnie ograniczyć 
mimikę i uniknąć powstawania 
bruzd i zmarszczek mimicznych.

SZCZUPŁA, 
CZYLI PIĘKNA?
Regularny, wzmożony wysiłek 
oznacza nie tylko przyspieszony 
metabolizm, lecz także redukcję 
masy ciała. O ile u młodszych pa-
cjentek efekt jest in plus i twarz 
na tym nie cierpi, o tyle kobiety 
po 40. roku życia muszą dodatkowo 
„zaopiekować się” tracącą jędrność 
skórą twarzy. Wskutek chudnięcia 
na policzkach, szyi czy podbródku 
mogą pojawiać się nieestetyczne 
zwisy, a zmarszczki stają się bar-
dziej widoczne, pogłębione. 
Wszystko przez to, że to właśnie 
podskórna warstwa tłuszczu nada-
je twarzy pożądane krągłości i wra-
żenie wypełnienia. Dlatego dr Ka-
rolina Mołas walkę o piękny wygląd 
zaczyna od zabiegów poprawiają-
cych owal twarzy. W takim wypad-

ku doskonałym rozwiązaniem 
będzie HIFU, czyli aparatura me-
dyczna do obkurczania włókien ko-
lagenowych, oraz autorskie proce-
dury lekarki, np. radiofrekwencja 
mikroigłowa połączona z laserem 
frakcyjnym i kwasami. Przebudują 
one strukturę skóry w sposób cią-
gły, zaktywizują fi broblasty do pra-
cy i zapobiegną utracie owalu twa-
rzy oraz ubytkom objętości, dając 
bardzo naturalny efekt. Co do za-
biegów z wykorzystaniem kwasu 
hialuronowego dr Mołas podkreśla, 
że warto się im poddać, zanim osią-
gniemy upragnioną wagę, tzn. nie 
czekać do końca procesu odchudza-
nia. Zaaplikowane wcześniej, za-
nim twarz pozbędzie się tłuszczo-
wej wyściółki, dadzą dużo bardziej 
satysfakcjonujące efekty.

ACH, TEN OWAL 
Gdy mamy do czynienia z chudnię-
ciem, dr Anna Płatkowska-Szczerek 
proponuje pacjentkom także proce-

dury silnie stymulujące skórę, 
np. z użyciem hydroksyapatytu 
wapnia, czyli minerału, który natu-
ralnie występuje w organizmie. 
Podany w zastrzyku przyspiesza 
produkcję kolagenu i służy do wy-
pełnienia fałd nosowo-wargowych. 
Potrafi  też zręcznie naturalnie wy-
profi lować krawędzie żuchwy i sko-
rygować wygląd policzków, fałdy 
podbródkowej i wszelkich ubytków 
tkankowych, a jego efekty są bar-
dzo naturalne i subtelne. Dobrze 
sprawdza się też lipofi lling, czyli 
wypełnienie wybranych obszarów 
twarzy własną tkanką tłuszczową, 
pobraną np. z okolicy brzucha, ud, 
bioder lub ramion. Przetransporto-
wana wraz z komórkami macierzy-
stymi pozwoli specjaliście popra-
wić kontur twarzy, wypełni 
zmarszczki i dolinę łez, uzupełni 
objętość okolicy policzków. Choć 
jest to najbardziej inwazyjny za-
bieg, sprawia, że efekty są widoczne 
najdłużej. 
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1 BELOTERO REVIVE
Mezoterapia z użyciem skin 
boostera opartego na po-

dwójnie usieciowanym kwasie 
hialuronowym i glicerolu dzięki 
zastosowaniu specjalnej techno-
logii głęboko nawilża skórę, lekko 
ją wypełnia i długotrwale sty-
muluje, widocznie poprawiając 
jej kondycję. Uszczelnia także 
naczynia krwionośne oraz 
zmniejsza zaczerwienienia i bli-
zny. Jest polecana jako zabieg 
startowy u osób, które odwie-
dzają gabinet medycyny este-
tycznej po raz pierwszy. Cena 
zabiegu: od 500 zł, gab. lek. 
Bożena Czekańska-Smykal-
la, Głogów, czekanska.pl

Skuteczne zabiegi rekomendowane osobom intensywnie ćwiczącym

  tajemnice urody
1 Serum z kwasem 
hialuronowym 
HA Densimatrix
MESOESTETIC 
280 zł 
2 Krem-żel 
Anti-Pollution 
THALGO 
299 zł/50 ml 
3 Emulsja 
przywracająca 
równowagę 
Nexultra 
UNIVERSKIN 
280 zł
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2   RADIESSE
Zabieg silnie stymulujący 
skórę oparty na hydroksy-

apatycie wapnia. Wypełnia ubytki 
tkankowe, stymuluje naturalną 
produkcję kolagenu. Poradzi so-
bie ze zmarszczkami mimicznymi, 
bruzdami nosowo-wargowymi, 
liniami marionetki czy „chomika-
mi” – unosi owal twarzy i natural-
nie podkreśla policzki. Stosuje się 
go także wygładzająco na skórę 
dłoni i korygująco na płatki uszu 
lub okolice brwi. Jest całkowicie 
bezbolesny, a efektami można 
cieszyć się nawet przez rok. 
Cena zabiegu: od 1600 zł, 
Klinika Ikona City, Gliwice, 
ikonacity.pl

3  NEAUVIA HYDRO 
DELUXE
Mezoterapia o właściwo-

ściach biorewitalizujących skóry 
twarzy i ciała oparta jest 
na kwasie hialuronowym, hy-
droksyapatycie wapnia i amino-
kwasach. Poprawia gęstość skó-
ry, przywraca jej sprężystość 
i elastyczność, dzięki czemu 
ta wygląda świeżo i świetliście. 
Skóra dodatkowo dostaje sy-
gnał do silnej autoregeneracji, 
dzięki czemu odzyskuje młody 
wygląd. Zabieg nie wymaga 
rekonwalescencji. 
Cena zabiegu: od 600 zł,
Klinika Oricea, Warszawa, 
oricea.com

4  ERELLE
Wypełniacz stworzony 
z myślą o alergikach, 

którzy z powodu silnego odczy-
nu muszą zrezygnować z kwasu 
hialuronowego. Preparat nie 
stymuluje fi broblastów, tylko 
dzięki karboksymetylocelulozie 
aktywuje keratynocyty. 
Wzmacnia efekt nawilżenia. 
Chroni naturalny kwas hialu-
ronowy, nadaje się idealnie 
do powiększania ust, redukcji 
zmarszczek czy „rozprasowania” 
bruzd nosowo-wargowych. 
Daje supernaturalne efekty. 
Cena zabiegu: od 800 zł
Klinika Dental & Beauty, 
Warszawa, dentalbeauty.pl
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