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Medycyna estety czna

w miejscu nakłuć (do kjlku dni). Po zab.iegu
pacient nje moze wy|<onywać ćw,iczeń
ńzycznych, l<orzystać z sauny i gorącej
kąpieli. Przez tydzień nie wołno przyjmo-
wać aspiryny i niesterydowych leków
przeciwza pa I nych.
Efekty: Po zabiegach (szczegó|nie po serii)
wzrasta napięcie skóry, iej sprężystość
i zagęszczenie. Poprawia się jej kondycja,
wypełniają ubytki, spłycają się zmarszczl<i
i bllzny, np. po trądziku, oparzeniach.
Na ostateczny efekt trzeba poczekaĆ kiika
miesięcy, ,/est trwały, bo zabieg slymuIu je

przebudowę wszystl<ich warstw si<óry,

Zalecana seria: 3 zabiegi co 4 tygodnie
- po zal<ończenlu serii koleiny zabieg
można wy{<onać po pół roku.
Przeciwwskazania: choroby l<rwi

(zaburzenie krzepnięcia, zespół dysfunkcii
płytel<, |<rytyczna małopłytkowość,

Cena:'l300 złltwarz Iub szyja l dekolt lub
inna część ciała, 150O złltwarz, szyja, dekoIt
Adres: Kliniha Oricea, u[, Sohołowshą 9,

l oh. U - 0 2, W a rszawa, www,oricea.com

Laser + mezoterapia + osocze
AUtors|<j regeneracyjny pro8ram pie|ęgna-
cy|ny Magdy Bogulak. Składa się z dwóch
etapów: zabiegów Iaserowych przeplata,
nych mezoterapią osoczem bogatopłytko-
wym. Wiązki lasera abIacyjnego wysol<ą
temperaturą uszkadzaią punl<towo

laS,(oIe,\, oowoduiąc ooparowaaie z niego
wody. To uruchamia procesy naprawcze,
przebudowuje |<oiagen, sl<óra produl<uje
nowe l<omórki. przebarwienia i nierówno-
ści zostaią wyrównane, a blizny spłycone.
Z czasem poprawia się gęstość i spręzy-
stość skóry, jej elastyczność i napięcie.

skÓra znieczulana iest i<remem. Podczas
zabiegu cz-c le1,1<ie ultlucia.
Co się dzieie tuź po zabiegu? Po laserze
skóra iest zaczerwieniona, lekko opuchnięta.
W następnych dniach delikatnie się złuszcza,
ale na drugi dzień moźna wrócić
do normalnych obowiąz|<ów. Po mezoterapii
skóra jest zaczerwieniona. Na drugi dzień
można podiąć codzienne aktywności,
Efekty: Po laserze widać odmłodzenie,
zagęszczenie skóry, poprawę l<oIorytu,
spłycenie zmarszczel< po 1-3 miesięcy,
<iedy twarz się wygoi i z.egereru je.

Po mezoterapi1 podobnie.

Zalecana seria: 3 zaoiegi co riesiąc,
na przemiennie

Przeciwwskazania: opalona sl<óra, słońce,
ciąża, laktacja, choroba on|<oIogiczna, auto-
'n-r,l uro Io8icz na ; Jec zen'e l nnr r nosu pre5y ;

ne, chemioterap,ia, przyjmowanie antybioty-
ków, padacz|<a, zaburzenja psychiczne
Cena: laser 25oa 7lltwarz,1500 złlszvja,
mezoterapia 1000*'i50O Zł

Adres: Sharley Medical Clinic & Day SPA,
ąl. ,ląna Pawła Il 75, Warszawa, www.sharley.pl

Laser + mezoterapia + osocze
Autorsi(a terapia łączona dr.l§zysztof a

Miracl<iego, i<tóra odmładza i poprawia
wygląd, Daje naturalne efekty. Składa się
z zabiegów laserem pi|<osekundowym,
mezoterapii ł<omórl<ami macierzystym.i
z tl<anl<i tłuszczowej pacjenta, mezoterapii
stęZonym osoCZem bogatoptytkowym
o pięciokrotnie wyższym stężeniu piytek
niz we krwi, mezoterapii koIagenowei,
fotoodmładzania lampą LED i wstrzykiwa-
nia preparatów z l<wasem hia}uronowym,
Technologia pil<ose|<undowa emitująca
ultrakrótl(,ie impulsy stymuluje komórki
do produkcii elastyny i kolagenu,
co poprawia gęstość, napięcie i koloryt
skóry. Osocze dostarcza czynni|<i wzrostu
niezbędne do odbudowy, dzięki czemu
srajc s'ę gladka, sorężysta, p-om'enna,
zmarszczl<i się spłycaią, napięcie skóry
poprawia. Kolagen odpowiada za witalność
i gęstość skóry. Wstrzykjwanie l<wasu

1ia -rongyy996 modeILrie twarz, popraw:a
jej owal, uzupetnia bruzdy. Lampa LED
przyspiesza regeneracię, łagodzi.
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niedobór ńbrynogenu, n,iestabilność
hemodynamiczna, posocznica), choroba
nowotworowa (do 5 lat, a w przypadl<u ra|<a

sut|(a 7 |at od zakończenia Ieczenia), ostry
stan choroby autoimmunologicznej
(RZS, łuszczyca, toczeń, choroba
Hashimoto, autojmmunologiczne zapalenie
naczyń), schorzenie wątroby
(ostre zapalenie lub marskość), wyniszcze-
nie organizrl, ostTe Za|(aZenie istan
zapalny w mieiscu zablegu, stosowanie
antykoagulantów i niesterydowych leków
przeciwzapalnych, ciąża i l<armienie plersią
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Mezoterapia o5oczem bogatopłytkowym
zawieraiącym czynniki wzrostu poma8a
s|<orze z-egere-owac się, Dopraw:a jej

kondycję.

Przebieg zabiegu: Naipierw wy1<onywa ny
jest zabieg Iaserem. Prowadzący przyt<łada
głowicę do skóry i ostrze|iwuje ją miejsce
przy m,iejscu. Następnie le|<arz pobiera
od pacjenta '<rem, oowirowuje osocze
i wstrzykuje w skórę.
Czas trwania: 60 mjnut
Czy boli? Zabieg 1aserem jest nieprzyjem-
nyI czuc pieczenie. Przed mezoterapią

ijąa]::*rłlś§gi.a:*-_§},:ryj§#**isffi


