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Co rakpiękniejsza
Stan skóry można skutecznie poprawić w każ-
dym. wieku. Warto jednak zacząci"ł n";*"r"-
śniej - mówidr n. med. Xamila PaJi"*]r.",
Łloj"_: 

o. nadzw y czajny w WSZ K i eZ, s p e cJ a l i z u -
Jąca slę w zabiegach dermatologii estetycznej
ilaserowej.

Monika Radowska: Jak przygotować skórę do lata?
Dr Kamila Padlewska: Warto odświeżyc
twarz, na przykład za pomoca kawita-
cji, która przy o\azy usunle zaskórnikl,
Sprawdzi srę takze peeling PRX, który
mozna wykonywac równiez latem, Ni
początku lata bardzo duzo pacjentek
decyduje się takze na zabieg z botoksu,
najczęściej na okolice oczu i czoło, aby
wygładzlc zmar;zczki mjmiczne lich nie

pomyślec przynajmniej miesiąc przed urlopem , aby przeprowa-
dzic serlę zabiegow,

Kłóte zabiegi przynoszą najlepsze rezultaty?
Jestem zwolennlczką łączenia rcżnychtecr,ńin po Iecie naprzyhład Iase.a, mezotera
e l i n gu za b i e g i, tt ji" -rx J.,rffi : [ ,?,"*oili.oJiń]:ił'ff .przynaszą natychmiastowe efekty, np_ botoks Jzy wypełnianiezmarszczek kwasem hialuronowym, ite regeneracylne, na któ-rych efekty trzeba, ale tez warto, poczekaćiDo t"l Órrpv zaliczamm.in. laserowe odmładzanie skóry, peeIingi, ..^3rpię r<uru-cje odmładzające to nie fanaberia, ale naiazo.r,utu.)nv sposóbdbania o urodę idobre samopoczucie. Młody wygląJiOnanie
o niego jest juz modne i bardzo efektvwne,

lę llull llllutrwalac kiedy 
^urrrrryńy się przy pełnym słońcu, Polecamtez mezoterapię kwasem hialuronońym #v nie JÓiuS.,C ao

oRlCEA

-

przesuszenia skóry, lub innymiinnymi składnikaml dobranymi do jejpotrzeb.
eebinżtV derrn Jl.io8ii .5l",o-"i l * ilililiil
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91v gi"l9 także można przygotować do sezonu bikini?
laK, swletnie sprawdzą się endermologia czy masażbańką chiń-

s ką,. S kóra będz i e u j ęd rn ion a, tka n ka t+"r."Źońi iZj u kowa n a,a cellulit - mniej widoczny. Mozemy tez *vńoJJow-ai Orzucr.,lub inną okolic ę ciała za fiomocą lipolizy. Otym trzeba jednak


