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ZABIEGI 
POLECANE PRZEZ 

SPECJALISTÓW

wie godziny w Instytucie Bandi to do!wiadczenie, które 
zmienia ka"dy cellulit na mniejszy i znacznie g#adszy. Podczas 
wyszczuplaj$co-modeluj$cego zabiegu ta popularna niedosko-

na#o!% cia#a jest nieustannie atakowana. 
Drena" limfatyczny pobudza kr$"enie, "eby sprawnie oczy!ci% organizm 
z toksyn, a masa" chi&sk$ ba&k$ u#atwia pozbycie si' podskórnych 
z#ogów z komórek t#uszczowych. Po oczyszczeniu cia#a morelowo-
ry"owym peelingiem na skór' nak#adane jest silnie dzia#aj$ce 
antycellulitowe serum oraz wykonywany masa" (najpierw drenuj$cy  
na antycellulitowym kremie, pó(niej chi&skimi ba&kami  

Usta s$ elementem naszej twarzy, na który 
wszyscy zwracaj$ uwag' – j'drne, pe#ne i pro-
porcjonalne podkre!laj$ atrakcyjno!% rozmówcy, 
przyci$gaj$ spojrzenia. Niestety wraz z up#ywem 
lat trac$ one obj'to!% i j'drno!%. W tym przypadku 
równie" sprawdzi si' kwas hialuronowy. Medy-
cyna estetyczna w XXI w. pozwala na po#$czenie 
dzia#ania ró"nych preparatów w czasie jednego 
zabiegu. „Mo"liwe jest zarówno powi'kszanie 
ust, jak i modelowanie ich kszta#tu, uj'drnianie i 
nawil"anie czerwieni wargowej, czy niwelowanie 
zmarszczek wokó# ust”, mówi dr Ewa Trzepizur- 
-D"oga. Zabiegi przeprowadza si' w znieczuleniu 
miejscowym, s$ bezbolesne. „Polecam je moim 
pacjentkom na wiosn', poniewa" usta po zimie 
wymagaj$ bardziej kompleksowej piel'gnacji.

Skóra oczu starzeje si' szybko – wida% na niej 
stres, brak snu, przem'czenie i dzia#anie czyn-
ników zewn'trznych. Mo"na temu zapobiega% 
poprzez w#a!ciw$ piel'gnacj' oraz zdrowy 
tryb "ycia. „Je!li jednak chcemy wyg#adzi% 
zmarszczki, wyeliminowa% cienie i zag#'bienia 
pod oczami, polecam moim pacjentkom zabieg 
na bazie kwasu hialuronowego. Nowoczesne 
preparaty zwi'kszaj$ elastyczno!%, nawil"aj$  
i uj'drniaj$ skór'” mówi dr Aleksandra Szcze-
pa&ska. Ostateczny efekt zale"y od w#a!ciwego 
doboru preparatu o odpowiedniej g'sto!ci  
i strukturze kwasu hialuronowego do indywidu-
alnych potrzeb skóry. Dlatego przed zabiegiem 
niezb'dna jest konsultacja lekarska. „Dzi'ki 
zastosowaniu nowoczesnych technik aplikacji 
preparatu w g#$b skóry mi'kk$ kaniul$ zabiegi 
s$ komfortowe dla pacjentki i bezpieczne” 
wyja!nia dr Szczepa&ska. Efekt jest naturalny, 
widoczny od razu po zabiegu i utrzymuje si' 
przez kilka miesi'cy. 
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