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Według badań, w wieku około 40 lat, skóra zawiera zaledwie 
połowę kwasu hialuronowego w porównaniu do okresu dzie-
cięcego. Wiotczeje, ma niejednolity odcień, pojawiają się 
zmarszczki i łatwiej ulega podrażnieniu. Zamiast czekać aż tak 
będzie i naprawiać skutki odwodnienia warto zadziałać profi-
laktycznie i już w wieku 30 lat pomóc skórze nawilżyć się od 
wewnątrz. Tak właśnie działają zabiegi Restylane Skinboosters. 
Opierają się one na nowatorskiej formule stabilizowanego kwa-
su hialuronowego, który podaje się iniekcyjnie, dzięki czemu 
dociera do głębokich warstw skóry i pobudza produkcję natu-
ralnego kolagenu. Skóra zachowuje optymalny poziom wody 
i jest jędrniejsza, bardziej elastyczna i gładka. 

Restylane Skinboosters to również doskonała propozycja dla 
wszystkich osób obawiających się przerysowanych i sztucz-
nych efektów zabiegów – potwierdzają specjaliści: Ilona Wnuk-
Bieńkowska i Marcin Bieńkowski – właściciele Klinik Bieńkowscy 
Esteticmed.pl w Bydgoszczy i Częstochowie. 
Nadal wiele pacjentek obawia się, że podanie kwasu hialuro-
nowego jest jednoznaczne z przerysowanymi policzkami i ka-
rykaturalnymi ustami. Takie efekty wynikają z kilku czynników  
– niewystarczającej wiedzy, braku doświadczenia i po prostu 
takiego gustu lekarza i często zastosowania niewłaściwego pre-
paratu. Prawidłowo wykonany zabieg to odświeżona, młodsza 

twarz, na której nie widać śladów ingerencji lekarza. Co waż-
ne Restylane Skinboosters gwarantuje najbardziej spektakular-
ne nawilżenie, poprawę kolorytu i struktury skóry za sprawą no-
wego kolagenu. Nie dodaje objętości, lecz przywraca skórze 
gęstość i sprężystość – tłumaczy Ilona Wnuk-Bieńkowska. 

Żelowa, miękka konsystencja stabilizowanego kwasu hialuro-
nowego stosowanego w zabiegach Restylane Skinboosters 
pozwala chłonąć wodę, zapewniając nawilżenie głębokich 
warstw skóry w leczonym obszarze. Preparat z powodzeniem 
można podawać nawet w bardzo delikatne obszary takie jak 
okolice oczu, dekolt czy skóra na dłoniach. Efekt jest natychmia-
stowy a zarazem długotrwały, ponieważ opóźnia procesy sta-
rzenia się skóry.

Jędrna, elastyczna i zdrowo wyglądająca skóra to atrybut mło-
dości. Pacjentki naszych klinik od lat szczególnie zwracają uwa-
gę na jej jakość i kondycję, dlatego w kwestii rewitalizacji skó-
ry mamy duże doświadczenie. Niewątpliwym liderem wśród 
zabiegów rewitalizujących jest właśnie linia Restylane 
Skinboosters, której skuteczność, mechanizm działania i długo-
terminowe bezpieczeństwo zostało potwierdzone w wielu ba-
daniach klinicznych – dodaje Marcin Bieńkowski.
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Podstawą pięknej cery w każdym 
wieku jest odpowiednie nawilżenie. 
Do codziennej pielęgnacji warto 
dołożyć nawadnianie skóry od 
wewnątrz preparatami Restylane. 
Sprawdzą się w każdym wieku  
i przy każdym typie skóry. 
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