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Z wiekiem ilość naturalnego kwasu hialuronowego  
w skórze, a także w ustach ulega zmniejszeniu. Proces ten 
rozpoczyna się niestety już po 25. roku życia. Oprócz silne-
go nawilżenia kobiety chcą najczęściej poprawić wielkość 
ust, wyrównać asymetrię i podkreślić kolor czerwieni war-
gowej. Wszystkie z tych problemów 
może rozwiązać jeden zabieg. 
Jak możemy wpłynąć  
na wygląd ust?
Nie zawsze chodzi wyłącznie o po-
większenie. Podczas zabiegu może-
my wyrównać dysproporcję między 
dolną i górną wargą, podnieść opa-
dające kąciki, nadać ustom zmysło-
wą objętość, podkreślić ich kontur i przede wszystkim 
uzupełnić braki naturalnego kwasu hialuronowego, czyli 
dogłębnie je nawilżyć. Połączenie sprawnej ręki specjali-
sty z produktem najwyższej jakości jest gwarantem na-
turalnego, nieprzerysowanego efektu. Usta po zabiegu 
powinny być bowiem kuszące, ale nie wulgarne. 
Jakie możliwości dają preparaty marki Restylane?
Produkty Restylane z usieciowanym kwasem hialurono-
wym pozwalają na  powiększenie ust w niezwykle sub-
telny sposób, z widocznym, ale równocześnie naturalnym 
efektem. Unikatowe właściwości preparatów przezna-
czonych do zabiegów modelowania ust – zawierających 
specjalnie sieciowany żel i cząsteczki kwasu hialurono-
wego odpowiedniej wielkości – pozwalają nadać ustom 
wymarzony kształt. W zależności od tego, czy chcemy  

Pełne, kształtne usta o soczystym 
kolorycie i z lekko uniesionymi kącikami 
wzbudzają pożądanie,  jednocześnie 
nadają twarzy pogodny wygląd. Piękny 
uśmiech sprawia, że efekty zmęczenia, 
deficytu snu i stresu stają się mniej 
widoczne.

ZMYSŁOWE

USTA

wyłącznie zrewitalizować i silnie nawilżyć usta, subtel-
nie je powiększyć, czy mocno uwydatnić, lekarz dobiera 
preparat skrojony do indywidualnych potrzeb. Restylane 
Refyne tylko subtelnie dodaje objętości wargom. Tymcza-
sem Kysse pozwala mocniej je powiększyć i zaznaczyć 

kontur. Jak wskazuje nazwa, jest 
stworzony dla miłośniczek pocałun-
ków, bo najsilniej wypełnia wargi. 
Dodatkowo unosi opadające kąciki  
i można go stosować do wygładza-
nia zmarszczek nad ustami, tzw. 
zmarszczek palacza.
Ile czasu trzeba zarezerwować  
na wizytę i czy będzie bolało?

Sam zabieg zajmuje około 10 minut. Plus dodatkowe  
30 minut, jeśli decydujemy się na znieczulenie pod po-
stacią specjalnego kremu. Ponieważ usta należą do naj-
wrażliwszych partii ciała, preparaty Restylane dodatkowo 
wzbogacono o lidokainę – środek znieczulający. Dzięki 
temu zabieg jest w pełni komfortowy.

Dobrze wykonany 
zabieg to taki,  
który podkreśla 

naturalne piękno.
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