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Czujesz, że Twoja skóra traci 
blask, nie jest już tak jędrna 
i elastyczna jak dawniej? 
Martwisz się, że wyglądasz 
na zmęczoną? Znajdź bezpieczny 
zabieg, który szybko przywróci 
Twojej twarzy młodszy wygląd.

Czym Pani się kieruje, wybierając zabiegi 
do swojej kliniki?
Zabiegi medycyny estetycznej to niezwykle szybko rozwijają-
cy się rynek. Każdego roku słyszymy o kilkudziesięciu nowych 
procedurach, które mają nas odmłodzić, poprawić wygląd. 
Wybierając zabiegi do swojej kliniki, zawsze kieruję się ich bez-
pieczeństwem i skutecznością, sprawdzam protokoły badań 
klinicznych, zwracam również uwagę, czy produkt wykorzysty-
wany podczas zabiegu został dopuszczony do obrotu jako pre-
parat do wstrzyknięć. To bardzo ważne, ponieważ w grę wcho-
dzi zarówno bezpieczeństwo pacjenta, jak i lekarza. 

Na rynku pojawił się zabieg Bio Nutri Lift. 
Jak ocenia Pani ten zabieg?
Preparaty firmy Filorga znam od lat. Bio Nutri Lift to doskonały 
duet dwóch znanych zabiegów, Hydra Booster i Lift Booster. 
Dzięki synergii działania odżywia, przywraca nawilżenie 
i blask skóry, skutecznie zwalcza oznaki starzenia. Oprócz te-
go, zachowując naturalny efekt, bezpiecznie przywraca skó-
rze jędrność oraz zapewnia lifting twarzy.

Jak przebiega sam zabieg?
W zależności od faktycznego stanu skóry i problemu, z jakim 
przychodzi pacjent, lekarz przeprowadza jeden z zabiegów: 
Hydra Booster lub Lift Booster. Zaczynamy kurację od Hydra 
Booster, gdy skóra potrzebuje rewitalizacji, głębokiego nawil-

żenia, rozjaśnienia czy wygładzenia zmarszczek. Polirewi-
talizujący NCTF® 135HA, wykorzystywany podczas zabiegu, 
to jeden z nielicznych bezpiecznych i zatwierdzonych do wstrzyk-
nięć preparatów na rynku. Zapewnia odpowiedni poziom na-
wilżenia wszystkich warstw skóry i naskórka, odbudowuje struk-
turę skóry, poprawia jej gęstość, wygładza powierzchowne 
zmarszczki i działa ujędrniająco. M-HA 18® to preparat zawie-
rający kwas hialuronowy i glicerol, który daje bardzo głębokie 
nawilżenie i ujędrnienie oraz zapewnia ochronę komórek skóry 
przed wolnymi rodnikami. Połączenie obu tych substancji to uni-
katowy, skondensowany zastrzyk odmładzający dla skóry. 
U osób, których skóra wymaga silniejszego działania przeciw-
starzeniowego, kurację Bio Nutri Lift zaczynamy od zabiegu Lift 
Booster, który oprócz NCTF® 135HA zawiera również wypeł-
niacz Art Filler® Fine Lines. Ta procedura pozwala na wygładze-
nie widocznych zmarszczek, stymuluje produkcję włókien kola-
genu i elastyny oraz zapewnia długotrwały efekt liftingu.

Analizując potrzeby i problemy pacjentów, którzy 
przychodzą do Saska Clinic, czy zauważa Pani jakieś 
tendencje?
W zależności od pory roku, problemy, z jakimi pacjenci przycho-
dzą do mojej kliniki nieco się różnią. Zauważyłam jednak jedną 
wspólną cechę – marzymy o pięknym, nieco młodszym, ale 
wciąż naturalnym wyglądzie. Bardzo się cieszę, że coraz wię-
cej Polek chce wyglądać młodo, ale bez sztucznego efektu. 
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