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   ytanie czy młody owal można przywrócić skoro 
proces starzenia jest nieuchronny, a nauce póki co 
nie udało się go zatrzymać ani odwrócić? Tak. Medy-
cyna estetyczna ma wiele możliwości. Po pierwsze 
spowalnianie tych procesów, po drugie zatrzymywa-
nie, a nawet cofanie.
Młoda twarz ma kształt trójkąta, którego podsta-
wą są wypukłe kości policzkowe i zarysowane łuki 
brwiowe. Z wiekiem obraca się on o 180 stopni. 
To wynik zanikania włókien kolagenu i elastyny – 
dwóch kluczowych substancji, które odpowiadają 
za kondycję skóry,  szczególnie za elastyczność. 
W efekcie jej osłabienia pojawiają się zmarszcz-
ki, wiotkość i smutny szary kolor. Pozytywne jest 
jednak to, że nasza skóra  ma ogromny potencjał 
naturalnej odnowy i samo-naprawy. Trzeba tylko go 
uaktywnić. Idealny do tego jest preparat Radiesse. 
To inteligentny wypełniacz, który wykracza poza wy-
gładzenie zmarszczek i zwiększanie gęstości skóry. 
Aktywuje naturalne procesy odnowy komórkowej, 
stymulując syntezę kolagenu i elastyny. Po prostu: 
cofa czas.

NATURALNA ODBUDOWA
Hydroksyapatyt wapnia, główny składnik preparatu, 
jest substancją liftingującą pochodzenia naturalnego. 
Po podaniu w skórę właściwą wypełnia ubytki tkan-
kowe. W ciągu kilku następnych 3-4 miesięcy tworzy 
rodzaj szkieletu, na którym dochodzi do produkcji no-
wego kolagenu i regeneracji tkanki. W ten sposób ko-
ryguje kształt twarzy, przywracając jej naturalny, mło-
dzieńczy i wypoczęty wygląd. Dodatkowo ma działanie 
rewitalizujące skórę. Istotny jest również długi czas 
trwania efektów poprawy – co najmniej przez rok!  

Okres ten nie ulega skróceniu przez aktywny tryb ży-
cia, uprawianie sportów, korzystanie ze SPA i uroków 
sauny. Nawet gdy preparat przestanie działać, skóra 
jest już wzmocniona i efekty są dalej widoczne.
 
DLA NIEJ I DLA NIEGO
Mitem jest stwierdzeniem, że na atrakcyjnym wyglą-
dzie zależy tylko kobietom. Męska twarz to przede 
wszystkim wyraźne rysy i kiedy zanikają można je 
naturalnie odbudować. Radiesse jako zabieg spraw-
dza się niezależnie od płci. Poprawia kontur twarzy, 
można nim wyrzeźbić kształt policzków, świetnie 
radzi sobie ze zmarszczkami nosowo-wargowymi, li-
niami marionetki. Stosuje się go także do liftingu szyi 
i dekoltu, wiotkiej skóry okolicy kolan, łokci a nawet 
wewnętrznej strony ramion czy brzucha (na przykład 
po odchudzaniu). Spektakularne efekty daje w za-
biegach na dłonie. Podany podskórnie odbudowuje 
objętość skóry i zakrywa uwidaczniające się z wie-
kiem żyły oraz ścięgna. Dłonie kobiety jak i mężczy-
zny są znowu miękkie, gładkie a przy tym doskonale 
nawilżone. Zabieg jest wykonywany praktycznie bez-
boleśnie jeśli wybierzemy wersję ze znieczulającą 
lidokainą. Nie pozostawia żadnych śladów, a skóra 
jest odmłodzona.

MŁODOŚĆ 
NIE MA PŁCI

Bez względu na płeć każdy chce jak najdłużej 
wyglądać młodo i atrakcyjnie. Dlatego dbamy 
o dietę, kondycję fizyczną, stosujemy dobre 
kosmetyki. Jednak z wiekiem zmienia się 

nasz wygląd. Tym, co dodaje nam najwięcej 
lat, nie są zmarszczki, a opadający owal,  

czyli „chomiczki”

Wyłączny dystrybutor Radiesse® w Polsce: Urgo Aesthetics (dawniej Bio-Profil Polska Sp. z o.o.),  
część firmy Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, tel. 22 616 33 48

 @MerzAestheticsPoland

dr n. med.  
ANNA BRZOZOWSKA- 

-JAŚKIEWICZ

NEWESTETIC 
newestetic.pl

lek. med. est.   
BOŻENA CZEKAŃSKA-

-SMYKALLA

MEDYCYNA PIĘKNOŚCI 
czekanska.pl

lek. med.  
MAŁGORZATA  

KOCOT
 

IKONA CITY 
ikonacity.pl

lek. med. 
IWONA  

RADZIEJEWSKA-CHOMA

SASKA CLINIC 
radziejewska.pl

dr n. med. 
 ANA  

ALEKSEENKO

SLIM-MED 
slim-med.info

EKSPERCI RADIESSE

P


