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REGENERACJA DEKOLTU
ATELOKOLAGEN LINERASE
Od redakcji: Dzięki silnej
stymulacji kolagenu
odzyskujemy utraconą jędrność
i gładkość skóry.

A

telokolagen podany śródskórnie w sposób przypo
minający mezoterapię, z większymi
odstępami pomiędzy punktami
iniekcji, stymuluje produkcję
własnego kolagenu tam, gdzie
doszło do zwiotczenia skóry.
Odbudowa kolagenu daje świetny
efekt anti-ageing, skóra zachowuje
się jakby znów miała 25 lat.
Odbudowując utraconą gęstość
sprawia, że zmarszczki spłycają się,
skóra staje się jędrna i sprężysta.
Wydajność preparatu powoduje,
że z powodzeniem stosujemy go
do ujędrniania skóry ciała. Już
po kilku dniach wstrzyknięty atelo
kolagen ulega rozpadowi i zostaje
wchłonięty. Jego krótka obecność
wystarcza jednak, by pobudzić
fibroblasty do intensywnego
działania - produkcji kolagenu
typu III. Efekt narasta z czasem.
Pierwsze rezultaty widać już po 7-14
dniach. Bezpośrednio po zabiegu
może wystąpić chwilowe zaczerwie
nienie i pieczenie, które ustępuje
po kilku minutach. W ciągu kilku dni
odczuwa się tkliwość w miejscach
iniekcji, a także lekki obrzęk i zaczer
wienienie. Wszystkie te objawy
ustępują samoistnie.

ELŻBIETA NOWACKA
asystentka •37 lat
Mam spory kłopot ze zniszczoną
skórą na dekolcie. To efekt
kilkukrotnego zbyt mocnego,
opalania. Mam na nim zmarszczki,
brzydkie rowki przy obojczykach
i między piersiami, niewspółmierne
do wieku. Jakby twarz, którą
chroniłam przed słońcem, należała
do jednej osoby, a deko/t do innej.
Próbowałam już kilku rodzajów
zabiegów. Ten okazał się najbardziej
skuteczny. Już po pierwszym
seansie dostrzegłam zdecydowaną
poprawę. Drugi tylko pogłębił efekt.
Zmarszczki niemal całkowicie się
rozprostowały. Skóra stała się dużo
gładsza, bez porównania ze stanem
wcześniejszym. Bardzo polecam
ten zabieg. Sama procedura nie
jest zbyt przyjemna. Wprawdzie
do znieczulenia wkłucia wystarczy
punktowe ochłodzenie okolicy,
ale sam preparat trochę szczypie.
Potem przez dwa dni miałam
czerwone plamki na dekolcie,
ale z czasem zniknęły. Tylko tyle...

CZAS TRWANIA: 20 minut
CENA: 1500 zł
CZĘSTOTLIWOŚĆ: seria 2-4 zabiegów
w odstępach dwutygodniowych

ADRES GABINETU:

Wellderm,
Warszawa, ul. Piękna 44,
tel. (22) 243 4144

