
N zmarszczki. Zabiegi Restylane Skinboosters oparto na nowator-
skiej formule stabilizowanego kwasu hialuronowego, który dociera  
do głębokich warstw skóry i pobudza produkcję naturalnego kolage-
nu” – tłumaczy dr Maciej Rogala z Kliniki Gold Clinic w Warszawie. 
„Przy jego pomocy skóra zachowuje odpowiedni poziom wody, czego 
efektem jest poprawa jędrności, elastyczności oraz gładkości.  
W przypadku osób młodych zabieg ten ma zadanie profilaktyczne  
– zabezpiecza skórę przed przedwczesnym starzeniem oraz pozwala 
ją utrzymać w dobrej kondycji przez długie lata. Niezależnie od wie-
ku, rozpoczynam terapię kursem początkowym – trzema zabiegami 
w odstępie 4 tygodni. Późniejszy zabieg podtrzymujący wyznaczam 
za pół roku, chyba że proces uszkodzenia skóry jest zaawansowany 
i wymaga szybszej interwencji”– dodaje dr Maciej Rogala.

znaczy młoda

Na szczęście to już przeszłość – stereotypy zmieniają się. Pomogła 
w tym ogólnoświatowa kampania „Rzeczywiste Rezultaty”, której 
celem było pokazanie faktycznych rezultatów zabiegów wykorzystu-
jących popularny kwas hialuronowy – Restylane. Rezultatów, które 
mogą być naturalne i subtelne. Aby to osiągnąć w projekcie wzięło 
udział 10 par jednojajowych bliźniaków, wśród których tylko jednej 
osobie z rodzeństwa podano preparaty Restylane – najczęściej  
stosowane wypełniacze. Porównanie bliźniaków było możliwe  
na gali prowadzonej przez ambasadorkę kampanii Sharon Stone,  
a dzięki obecności mediów w niedługim czasie zobaczyli je  
pacjenci na całym świecie.

Częste zaskoczenie wywoływał wiek uczestników kampanii – najmłod-
sza para miała 32, najstarsza 63 lata i co znamienite – u obu zasto-
sowano identyczne zabiegi: Restylane Skinboosters. „Te przykłady 
pokazują wszechstronność preparatu oraz możliwość jego podania 
w każdym wieku. Zewnętrzna pielęgnacja, choćby w wydaniu naj-
lepszej jakości kremu, nie jest w stanie zatrzymać procesu starzenia, 
który odbywa się w głębokich warstwach skóry. W wieku 40 lat  
skóra zawiera już tylko połowę kwasu hialuronowego w porówna-
niu do okresu niemowlęctwa, dlatego pojawia się wiotkość i drobne 

„Terapia Restylane Skinboosters jest wszechstronna nie tyl-
ko w przypadku wieku pacjenta, ale również leczonego obszaru. 
Z powodzeniem rewitalizuje skórę twarzy, zwłaszcza w okolicy oczu, 
ale również wszelkie inne rejony wymagające nawilżenia – dekolt, 
dłonie, szyję, ramiona. Same pacjentki często zwracają uwagę na 
konieczność pielęgnacji szyi czy dekoltu, które zapominane, lubią 
zdradzać wiek. Ile to znanych gwiazd cieszy się zadbaną, pozbawioną 
zmarszczek twarzą, a odstrasza dużo starszą szyją? By tego uniknąć 
rekomenduję systematyczne nawilżanie Restylane Skinboosters, 
które zrewitalizują skórę, gwarantując jej długotrwałe nawodnie-
nie, poprawę jej gładkości i elastyczności” – mówi dr Przemysław 
Trzeciak z Instytutu Zdrowia i Urody Aspazja w Poznaniu. „Sama 
procedura podania żelu jest bardzo zachęcająca – pozwala na 
zastosowanie mikrokaniul, które znacznie ograniczają ilość nakłuć, 
dzięki czemu po zabiegu właściwie nie ma śladu. Bezpośrednio po 
nim można wrócić do codziennych zajęć. Preparaty mogą zawierać 
środek znieczulający, a dodatkowe użycie kaniuli sprawia, że zabieg 
jest praktycznie bezbolesny i bardzo komfortowy dla pacjenta. Precy-
zyjne i przewidywalne efekty sprawiają, że mam w swoim gabinecie 
prawdziwe fanki tej procedury” – dodaje dr Przemysław Trzeciak.

„Restylane Skinboosters to również doskonała propozycja dla 
wszystkich osób obawiających się przerysowanych i sztucznych  
efektów zabiegów” – potwierdzają dr Ilona Wnuk-Bieńkowska  
i dr Marcin Bieńkowski – właściciele Klinik Bieńkowscy  

Nawilżona

Esteticmed.pl w Bydgoszczy i Częstochowie. „Pomimo takiej kampa-
nii, jak „Rzeczywiste Rezultaty”, nadal w niektórych kręgach funk-
cjonuje przekonanie, że kwas hialuronowy oznacza przerysowane 
policzki i karykaturalne usta. Takie efekty wynikają z kilku czynni-
ków – niewystarczającej wiedzy, braku doświadczenia i po prostu 
takiego gustu lekarza i często zastosowania niewłaściwego preparatu. 
Prawidłowo wykonany zabieg to odświeżona, młodsza twarz, na któ-
rej nie widać śladów ingerencji lekarza. Co ważne Restylane Skin-
boosters gwarantuje najbardziej spektakularne nawilżenie, poprawę 
kolorytu i struktury skóry za sprawą nowego kolagenu. Nie dodaje 
objętości, lecz przywraca skórze gęstość i sprężystość” – tłumaczy  
dr Ilona Wnuk-Bieńkowska. „Jędrna, elastyczna i zdrowo wyglądają-
ca skóra to atrybut młodości. Pacjentki naszych klinik od lat szcze-
gólnie zwracają uwagę na jej jakość i kondycję, dlatego w kwestii 
rewitalizacji skóry 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 badaniach 
klinicznych. Preparat jest świetnie tolerowany przez tkanki, pozwala 
osiągnąć długotrwałe i bardzo naturalne efekty, a w razie konieczno-
ści z powodzeniem można go łączyć z innymi technikami  
zabiegowymi” – dodaje dr Marcin Bieńkowski. 

Medycyna estetyczna w służbie piękna. Tak można dziś określić podejście do zabiegów 
i procedur, które jeszcze nie tak dawno kojarzyły się z przesadą i przerysowaniem. 
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