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Zabiegi Restylane Skinboosters są 
przeznaczone dla każdego typu skó-
ry, zarówno dla kobiet, jak i męż-
czyzn - jedynym wyznacznikiem jest 

chęć poprawienia struktury skóry. Stosowa-
ny w nich kwas hialuronowy jest pochodze-
nia niezwierzęcego, ma wysoki stopień czy-
stości, poddany wyjątkowemu procesowi 
stabilizacji, jest bardzo dobrze tolerowany 
przez nasz organizm. Żelowa i miękka kon-
systencja Restylane Skinboosters maksy-
malnie wchłania wodę, dając efekt szybkiego 
i pełnego nawilżenia. To prowadzi do popra-
wy kondycji skóry, szczególnie elastyczno-
ści, gładkości i jędrności. Można go stosować 
na twarzy, ustach, szyi, dekolcie i dłoniach 
oraz wokół oczu - obszarach, które szczegól-
nie potrzebują nawilżenia i wzmocnienia. 

Jak wygląda zabieg
Zabiegi Restylane Skinboosters są wykony-
wane za pomocą specjalnie dostosowanej 
kaniuli, która ma zaokrągloną zarówno 
główkę jak i ścianę otworu a dodatkowo ma 
polerowaną powierzchnię - dzięki temu ry-
zyko uszkodzenia tkanki podczas zabiegu 
jest właściwie zerowe. Nie są inwazyjne i nie 
wymagają rekonwalescencji, trwają zwykle 
do 20 minut a efekty widać od razu po skoń-
czeniu pracy lekarza. „Miejmy świadomość, 
że pożądany efekt i bezpieczeństwo zabie-
gów wynikają z wiedzy i doświadczenia leka-
rza oraz z jakości stosowanego preparatu. 
Profesjonalizm kosztuje, ale na pewno się 
opłaca” – podkreśla dr Marcin Bieńkowski, 
będący międzynarodowym trenerem Resty-

czas na rewitalizację!
Nasza cera ma prawo do złego samopoczucia z powodu zmęczenia, niewyspania albo też nadmiaru 

wakacyjnego słońca. Wykorzystajmy jesień na poprawę jej kondycji. Restylane skinboosteRs  
to innowacyjna metoda kompleksowej rewitalizacji skóry w każdym wieku, gwarantująca natychmiastowe  

i długotrwałe nawilżenie skóry, poprawę jej gładkości i elastyczności – zapewniają ambasadorzy  
marki Restylane – dr Ilona Wnuk-Bieńkowska oraz dr n. med. Marcin Bieńkowski  
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Decydując się na zabieg Restylane Skin-
-boosters możemy mieć pewność, że jest to 
bezpieczne rozwiązanie z długotrwałym  
i satysfakcjonującym efektem. To ponad 
28 milionów zabiegów, począwszy od 1996 
roku. Minimalna modyfikacja cząsteczki 
kwasu hialuronowego, który różni się od 
naturalnie występującego w skórze poni-
żej 1% zapewnia najwyższy profil bezpie-
czeństwa. 

lane® MasterClass®. Po zabiegu  może poja-
wić się zaczerwienienie skóry lub niewielkie 
siniaki w miejscach zabiegowych, ale ustę-
pują one po maksymalnie kilku dniach. Nie 
powinno się nakładać makijażu na skórę ob-
jętą zabiegiem i należy unikać nadmiernej 
ekspozycji na słońce lub ekstremalnie niskie 
temperatury, a w celu zmniejszenia obrzęku 
poleca się stosowanie okładów chłodzących.  

„Kurze łapki”
Wiemy, jak ciężko jest pielęgnować skórę 
wokół oczu, która jest delikatna i cienka, a 
przez to mało sprężysta. Często po lecie po-
jawiają się nowe zmarszczki, które nie chcą 
zniknąć wraz z utratą opalenizny. Możemy je 
zminimalizować, a nawet zlikwidować wła-
śnie Restylane Skinboosters. „Pracuję z Re-
stylane od samego początku, czyli od 2002 
roku. Wraz z naszymi pacjentami docenia-
my ich skuteczność w nadawaniu naturalnie 
młodego i świeżego wyglądu bez przeryso-
wań” – akcentuje dr Ilona Wnuk-Bieńkow-
ska. Za pomocą kaniuli o unikalnej budowie 
zabieg jest bezpieczny, bez widocznych śla-
dów po nim i już po pierwszej sesji skóra wo-
kół oczu jest w widocznie lepszej kondycji, 
wygładzona i głęboko nawilżona.

Szyja i dekolt
Skóra na szyi, dekolcie i dłoni jest newralgicz-
nym miejscem, na które często nie zwracamy 
uwagi podczas codziennej pielęgnacji, a która 
pozbawiona jest gruczołów łojowych ochra-
niających inne części ciała. Skutkiem tego jest 
znaczące przesuszenie tych obszarów, co jest 

równoznaczne z przyspieszonym starzeniem 
się skóry w tych partiach ciała. Tutaj także 
idealnym rozwiązaniem jest zabieg z prepa-
ratem Restylane Skinboosters, który dociera 
do głębokich warstw skóry i maksymalnie ją 
nawilża, przywraca jej blask i sprężystość.

Dłonie
Często zapominamy o dłoniach, a one nie-
ustannie narażone są na słońce, wiatr, de-
tergenty. Wymagają szczególnej troski poza 
codziennym stosowaniem kremów. Potrze-
bują odżywienia i nawilżenia, które może-
my uzyskać również poprzez Restylane 
Skinboosters. Po serii zabiegów skóra staje 
się elastyczna i napięta.

Kliniki Bieńkowscy Esteticmed.pl od ponad 16 lat 
specjalizują się w technikach małoinwazyjnego 
odmładzania i biorewitalizacji skóry.  
W ofercie tych renomowanych klinik znajduje się 
pełen zakres zabiegów z dziedziny medycyny 
estetycznej, laseroterapii, ginekologii i chirurgii 
estetycznej oraz dermatochirurgii.  
Dr Ilona i Marcin Bieńkowscy należą do krajowych  
i międzynarodowych towarzystw naukowych 
poświęconych medycynie estetycznej, anti-aging  
i chirurgii plastycznej.
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