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Zabiegi na bazie kwasu hialuronowego w medycynie estetycznej

Choć czasem nie chcemy się do tego przyznać, wygląd ma ogromny wpływ na nasz nastrój 

i samopoczucie. Gdy się sobie podobamy, możemy góry przenosić. Jesteśmy zadowolone i 

pewne siebie. Gorszy wygląd sprawia, że tracimy wiarę w siebie, spada nasza samoocena. 

Zastanów się, co czujesz, patrząc w lustro? Może warto coś zmienić, by odzyskać pewność 

siebie? 

Bogaty wybór  

Współczesna medycyna estetyczna oferuje różnego rodzaju zabiegi od skomplikowanych operacji po 

szybkie metody rewitalizacji skóry. Te najczęściej polecane przez specjalistów to zabiegi na bazie kwasu 

hialuronowego. Są nieinwazyjne, bezpieczne i bezbolesne, a jednocześnie gwarantują natychmiastowy 

efekt, który utrzymuje się przez wiele miesięcy. Dzięki takim zabiegom można skutecznie zlikwidować 

oznaki starzenia się skóry, wygładzić zmarszczki i bruzdy, poprawić owal twarzy, a także wymodelować 

usta.  

 

  

Źródłem zadowolenia albo kompleksów często bywa skóra. Wie o tym każdy, kto kiedykolwiek miał z 

nią problemy – trądzik, blizny, przebarwienia czy różne choroby. Dlatego problemów nie można 

lekceważyć! Stojąc przed lustrem najczęściej każda z nas zauważa, nie to co piękne, ale to, co 

niedoskonałe. Denerwują nas oznaki starzenia się skóry, wpędzając w zły nastrój. Przyglądamy się 

zmarszczkom, opadającym policzkom czy cieniom pod oczami. Zamiast narzekać, warto zacząć 

działać. Już niewielka zmiana w naszym wyglądzie może poprawić samopoczucie i sprawić, że 

będziemy lepiej siebie postrzegały. W trosce o piękny wygląd ważny jest zdrowy tryb życia. Dlatego 

zadbaj o dobrą dietę, ruch i odpoczynek. Pamiętaj o pielęgnacji. Gdy jest niewystarczająca, wybierz 

zabieg medycyny estetycznej, który odmłodzi skórę, pozwoli odzyskać naturalne piękno i dobre 

samopoczucie.  

Akcent na oko  

Miejscem szczególnie narażonym na pojawienie się zmarszczek 

jest cienka skóra wokół oczu. Intensywna pielęgnacja to 

podstawa, jednak by dotrzeć do głębszych warstw skóry, 

potrzebny jest zabieg na bazie kwasu hialuronowego. W 

zależności od wielkości zmarszczek stosuje się preparaty z 

kwasem hialuronowym o różnej gęstości i strukturze takie jak 

Restylane Vital, Restylane Perlane, Emervel Touch i Emervel 

Deep. Wstrzykuje się je podskórnie bardzo cienką igłą lub 

kaniulą. – Zabieg pozwala wypełnić nie tylko zmarszczki 

mimiczne, ale także głębokie bruzdy oraz tkanki, które w 

procesie starzenia się skóry utraciły swoją objętość – mówi dr 

Małgorzata Bagłaj, specjalista dermatolog, właścicielka 

Centrum Dermatologii Estetycznej „Bagłaj” we Wrocławiu, 

www.baglaj.com.pl. – Możemy np. zlikwidować tzw. dolinę łez, 
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Trójkąt młodości  

Jakie są najbardziej charakterystyczne cechy młodej twarzy? To wyraźnie zarysowane policzki, dobrze 

zaznaczona linia żuchwy i podbródek. Razem tworzą odwrócony wierzchołkiem do dołu trójkąt, zwany 

trójkątem młodości. Gdy z wiekiem skóra traci elastyczność, zmieniają się proporcje twarzy. Owal traci 

swoje łagodne linie, rysy wyostrzają się, powstają bruzdy, zmarszczki a twarz w dolnej części powiększa się 

na skutek opadających policzków. Trójkąt młodości się odwraca. – Można poprawić owal twarzy dzięki 

preparatom, takim jak Restylane Perlane czy Emervel Deep – mówi dr Małgorzata Bagłaj. – Zawierają 

kwas hialuronowy o znacznie większej gęstości niż ten stosowany w preparatach redukujących zmarszczki. 

Dzięki temu mają zdolność unoszenia tkanek. W efekcie zabiegu odbudowana zostaje objętość skóry w 

okolicach skroni, policzków, doliny łez, ust, brody i żuchwy. Pełna i kształtna twarz odzyskuje swój 

łagodny i młodzieńczy owal. Znikają nieestetyczne chomiki, a wiotka i wykazująca tendencję do opadania 

skóra zyskuje sprężystość.  

Dwa w jednym  

Nowością wśród zabiegów jest Restylane Skinlift. Ma kompleksowe działanie. Z jednej strony redukuje 

oznaki starzenia się, z drugiej rewitalizuje skórę, by wyglądała na promienną i wypoczętą. –Innowacją jest 

zastosowanie podczas jednego zabiegu dwóch preparatów na bazie kwasu hialuronowego – opowiada dr 

Aleksandra Szczepańska – Pierwszy z nich – Restylane Perlane – unosi tkanki, a drugi – Restylane Vital- 

 intensywnie nawilża, wygładza skórę i przywraca jej sprężystość. Efekty są spektakularne – podkreśla dr 

Aleksandra Szczepańska – Moje pacjentki bezpośrednio po zabiegu widzą olbrzymią różnicę, wychodzą 

zadowolone i uśmiechnięte.  

czyli zagłębienie tuż pod oczami. Dodatkowo kwas hialuronowy 

wiąże w cząsteczkach wodę, zapewniając skórze odpowiednie 

nawilżenie. Efekt jest naturalny i widoczny od razu po zabiegu. 

Zmarszczki wokół oczu ulegają redukcji, a skóra staje się 

wygładzona i elastyczna.  

 dr Małgorzata Bagłaj - specjalista 

dermatolog, właścicielka Centrum 

Dermatologii Estetycznej „Bagłaj” we 

Wrocławiu

SOS dla zmęczonej skóry  

Nie tylko czas ma ogromny wpływ na wygląd naszej skóry. Nie 

służą nam promienie słońca, klimatyzacja, zanieczyszczenia, a 

także stres, brak snu, zła dieta czy ciągły pośpiech. Zmęczenie też 

dodaje nam lat. Skóra traci blask i wygląda na znacznie starszą 

niż jest w rzeczywistości. Moim pacjentkom, które prowadzą 

bardzo intensywny tryb życia i narzekają na zmęczenie polecam 

zabiegi rewitalizacji skóry Restylane Skinboosters – mówi dr 

Aleksandra Szczepańska, dermatolog, lekarz medycyny 

estetycznej, właścicielka Gabinetu Dermatologii Estetycznej w 

Mielcu, www.szczepanskamielec.pl – By przywrócić skórze 

elastyczność i odpowiedni poziom nawilżenia stosuję preparaty z 

kwasem hialuronowym (Restylane Vital, czy Emervel Touch). 

Wstrzyknięte pod skórę, docierają do jej głębokich warstw i 

pobudzają produkcję kolagenu.  

– To doskonały sposób na szybką i skuteczną rewitalizację, nie 

tylko skóry twarzy, ale także szyi czy dłoni – przekonuje dr 

Aleksandra Szczepańska. – Skóra staje się znów napięta i 

nawilżona, zmarszczki są wygładzone. Moje pacjentki nie mogą 

się nadziwić, jak to możliwe. Wyglądają, jakby dopiero wróciły z 

urlopu.  

   
 

dr Aleksandra Szczepańska – 

dermatolog,  właścicielka Gabinetu 

Dermatologii Estetycznej w Mielcu
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Piękne usta  

Nie każdą z nas natura obdarzyła zmysłowymi ustami. Na szczęście można to naprawić! I w tej sytuacji 

sprawdzi się kwas hialuronowy. Preparaty Emervel Lips i Restylane Lip Volume pomogą wymodelować 

kształt ust lub je powiększyć. – Niezwykle ważna jest odpowiednio dobrana ilość preparatu, tak by 

osiągnąć naturalny efekt, na którym zależy i mnie i moim pacjentkom – mówi dr Aleksandra Szczepańska. 

Usta zyskują pożądany kształt i wielkość. Zabiegi na bazie kwasu hialuronowego pozwolą także odmłodzić 

usta i skórę wokół nich. Wówczas lekarz podaje preparaty, które mają za zadanie nawilżać i ujędrniać. 

Rezultaty są natychmiastowe. Usta wyglądają świeżo i zmysłowo, a często pojawiające się zmarszczki 

wokół nich są wygładzone.  

Świadome Piękno: skutecznie, szybko, bezpiecznie, długotrwale  

Dbając o nasz wygląd, świadomie podejmujemy decyzję o tym jakie ubrania, buty i dodatki będą się ze 

sobą komponowały tak, aby jak najlepiej oddać naszą osobowość, charakter i piękno wewnętrzne. 

Dokładnie w ten sam sposób powinnaś troszczyć się o swoją urodę w każdym wieku, wybierać to, co dla 

Ciebie najlepsze, te metody i zabiegi, które nie tylko efektywnie poprawią Twoją atrakcyjność, ale w pełni 

oddadzą to kim jesteś i jak się czujesz. Informacje na te tematy znajdziesz na stronie 

www.swiadomepiekno.pl  

Tylko teraz masz szansę skorzystać z 20% rabatu na zabieg Restylane Skinlift, który nie tylko pozbawi 
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