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Najlepsze efekty przynoszą 3 zabiegi 
w odstępach od 2 do 4 tygodni, powta-
rzane co pół roku. Cena zabiegu waha 
się od 550 do 750 zł.

Czas na długotrwałe i bezpieczne 
działania odmładzające, które w skuteczny 
sposób przywrócą sprężystość, gładkość 
i odpowiednie nawilżenie skórze!

ODNOWA
Bezpieczna

Najlepsze efekty przynoszą 3 zabiegi 
w odstępach od 2 do 4 tygodni, powta-
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Restylane Skinboosters to nowa, po-
prawiająca jakość skóry terapia, 
która dociera do jej głębokich 
warstw i pobudza produkcję natu-

ralnego kolagenu – mówi dr Ilona Wnuk-
-Bieńkowska. Miękki żel świetnie integruje 
się z tkankami, ma doskonałą biokompaty-
bilność i zapewnia efekt maksymalnego na-
wilżenia skóry, działając jak bufor wodny. 
Dzięki stabilizacji cząsteczek kwasu hialu-
ronowego optymalny poziom hydratacji 
utrzymuje się przez dwa-trzy miesiące 
po zabiegu. Prowadzi to do poprawy kon-
dycji skóry, jej elastyczności, gładkości 
i jędrności. Zabiegi te są polecane zarów-
no kobietom, jak i mężczyznom z każdym 
typem skóry, w każdym wieku. Z powodze-
niem stosujemy je na twarzy, szyi, dekolcie 
i innych okolicach. Doskonale sprawdzają 
się jako profilaktyka fotouszkodzeń zarów-
no przed gorącymi wakacjami, jak i po nich, 
a także po powrocie z nart.

uszkodzenia tkanki, siniaka i innych powi-
kłań jest ograniczone do minimum. Nasi pa-
cjenci bezpośrednio po zabiegu często 
wracają do swoich zajęć – wyjaśnia 
dr Marcin Bieńkowski. Te zabiegi są niein-
wazyjne i nie wymagają rekonwalescencji, 
trwają zwykle do 20 minut. Ich efektami, ta-
kimi jak nawilżenie, możemy się cieszyć tuż 
po zakończeniu terapii, podczas gdy 
na biologiczne efekty działania cytoprotek-
cyjnego i  odmładzającego musimy co 
prawda poczekać kilka tygodni, ale utrzy-
mują się one przez lata. 
Restylane Skinboosters jest profesjonalnym 
rozwiązaniem profilaktycznym i terapeu-
tycznym. Stanowi podstawowe narzędzie 
pracy ekspertów medycyny estetycznej za-
równo w Polsce, jak i na świecie.

Decydując się na zabieg Restylane 
Skinboosters, możemy mieć pewność, 
że jest to bezpieczne rozwiązanie z długo-
trwałym i satysfakcjonującym efektem.

ZADBAJ O SPOJRZENIE
Skóra wokół oczu jest bardzo delikatna, cien-
ka i wrażliwa, dlatego sprawia najwięcej kło-
potów w codziennej pielęgnacji. Często to 
właśnie ona zdradza nasz wiek, ponieważ 
odznacza się na tle skóry reszty twarzy, która 
jest odporniejsza na mijający czas. Właśnie 
dlatego wymaga niezwykle bezpiecznego 
i precyzyjnego działania. Preparat Restylane 
Skinboosters jest wstrzykiwany za pomocą 
kaniuli o unikatowej budowie, co pozwala 
na  zminimalizowanie śladów po zabiegu 
i  maksymalny komfort w jego trakcie. To 
wszystko składa się na poprawę kondycji skó-
ry wokół oczu, wygładzenie jej i głębokie na-
wilżenie już po pierwszej sesji zabiegowej. 

ZAPOMNIANE OBSZARY
Skóra na szyi, dekolcie i dłoniach jest new-
ralgicznym miejscem, na które często nie 
zwracamy uwagi podczas codziennej pie-
lęgnacji. Jest ona pozbawiona gruczołów 
łojowych ochraniających inne części ciała. 
Skutkiem tego jest znaczące przesuszenie 
tych obszarów, co jest równoznaczne 
z przyspieszonym starzeniem się skóry 
w tych partiach ciała. Rozwiązaniem jest za-
bieg z preparatem Restylane Skinboosters, 
który dociera do głębokich warstw skóry 
i maksymalnie ją nawilża, przywracając jej 
blask i sprężystość. 

JAK TO DZIAŁA?
– Zabiegi Restylane Skinboosters są wyko-
nywane za pomocą specjalnie dostosowa-
nej kaniuli, która ma zaokrągloną główkę 
i ścianę otworu, a dodatkowo ma polero-
waną powierzchnię – dzięki temu ryzyko 
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