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CZYLI NASZ SUBIEKTYWNY PRZEGLĄD ZABIEGÓW MEDYCYNY ESTETYCZNEJ. WZIĘLIŚMY POD LUPĘ PIĘĆ NAJ-
BARDZIEJ NOWATORSKICH SPOSOBÓW NA POPRAWĘ WYGLĄDU. DAJĄ SPEKTAKULARNE REZULTATY

I, CO WAŻNE, SĄ CAŁKOWICIE BEZPIECZNE. POD WARUNKIEM, ŻE TRAFICIE W DOBRE RĘCE

SUPER-
PIĄTKA
R1. RADIESSE
NA CZYM POLEGA?
Radiesse jest nowatorskim preparatem 
służącym do wypełniania zmarszczek, 
bruzd i modelowania konturów twarzy. 
Jego główny składnik, hydroksyapatyt 
wapnia (składnik budulcowy kości), został 
opatentowany i jest całkowicie bezpiecz-
ny. Przed zrobieniem zabiegu nie są wy-
magane próby alergiczne. Zabieg stymu-
luje syntezę kolagenu, dzięki czemu efekt 
jest długotrwały. Preparat podaje się głę-
boko śródskórnie, w miejsca gdzie skó-
ra traci napięcie i zaczyna się „zapadać”, 
tworząc głębokie zmarszczki i bruzdy. 
Radiesse daje także spektakularne efekty 
przy odmładzaniu skóry dłoni czy mode-
lowaniu kształtu nosa. Pierwszym widocz-
nym efektem jest natychmiastowe wypeł-
nienie głębokich zmarszczek i dodanie 
objętości skórze. Drugi etap zachodzi 
głęboko w skórze, gdzie Radiesse pobudza 
fibroblasty do budowania nowego kolage-
nu. Efekt zabiegu utrzymuje się nawet do 
18 miesięcy. Po tym czasie preparat ulega 
całkowitemu wchłonięciu, zostawiając 
sprężystą siatkę włókien kolagenowych.

DLA KOGO?
Dla osób, u których skóra straciła gęstość 
i sprężystość, co często nie zależy od wieku, 
ale może być związane z przebytą chorobą 
lub gwałtowną utratą wagi. Wskazaniem 
do zabiegu są głębokie bruzdy nosowo-
-wargowe, opadające kąciki ust czy obwi-
sające policzki. Doskonałe efekty daje przy 
wygładzaniu skóry dłoni i przywracaniu 
im młodego wyglądu.

Radiesse jest także typowym zabie-
giem o działaniu prewencyjnym. Podawa-
nie nawet niewielkich dawek preparatu
w newralgiczne miejsca pomaga w zacho-
waniu jędrności skóry. To dobra inwesty-
cja w młody, promienny wygląd. 

PO ZABIEGU
Bezpośrednio po zabiegu mogą wystąpić 
zaczerwienienia, obrzęk, bolesność w miej-
scu wkłucia. Jeżeli w trakcie ostrzykiwania 
lekarz trafi w naczynie krwionośne, mogą 
pojawić się siniaki. Niedogodności te powin-
ny ustąpić całkowicie w ciągu kilku dni.   

U osób stosujących antykoagulanty 
(leki przeciwzakrzepowe) mogą pojawić 
się krwiaki, dlatego lekarze zalecają ogra-

niczenie stosowania takich leków przed 
wszystkimi zabiegami. 

PRZECIWWSKAZANIA
To choroby autoimmunologiczne, infek-
cje wirusowe i bakteryjne na twarzy, 
opryszczka, ciąża i okres karmienia, nie-
wyrównana cukrzyca, trądzik różowaty. 
Nie zaleca się także wykonywania zabiegu 
u pacjentów, u których w ciągu ostatnich 
kilku lat był wykonany zabieg z kwasem 
polimlekowym (Sculptra).

ŁĄCZENIE Z INNYMI ZABIEGAMI
Radiesse znakomicie sprawdza się w tzw. 
terapiach łączonych i może być stosowany 
razem z botoksem, jednak kolejne zabiegi 
mogą być wykonywane po upływie 7 dni. 
Może być łączony już po 2 tygodniach
z mezoterapią, kwasem hialuronowym czy 
koktajlami odmładzającymi. 

Jest także preparatem termostabilnym, 
nie zaszkodzi mu więc wysoka temperatu-
ra, korzystanie z sauny czy solarium. Na 
jego działanie nie wpływają także zabiegi 
laserowe.
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