co ujędrni skórę szyi?
Stała się cienka, wiotka i pofałdowana. Co może przywrócić jej młodszy wygląd? Mam 52 lata. Iwona_L@
Szyja jest wyjątkowo podatna na starzenie się z powodu niewielkiej podściółki tłuszczowej i zmniejszonej liczby gruczołów łojowych. Jak utrzymać lub odzyskać piękną i jędrną skórę szyi? Nie istnieje jedna metoda dla każdego. Preferuję terapie łączone, bo synergiczne działanie kilku zabiegów pozwala osiągać najwyższą skuteczność. Do odmładzania szyi często rekomenduję stymulatory tkankowe, które w naturalny sposób pobudzają produkcję
kolagenu – włókien podporowych skóry odpowiedzialnych za napięcie
i jędrność. Jednym z polecanych przeze mnie preparatów jest Linerase,
który stymuluje intensywną produkcję kolagenu bez względu na wiek
pacjenta. Ten preparat, wyróżniony przez dermatologów prestiżową nagrodą Perły Dermatologii Estetycznej, działa jak impuls uaktywniający
procesy regeneracyjne. Pod jego wpływem dojrzała skóra się zagęszcza
i odzyskuje młodzieńczy wygląd. Moi pacjenci i ja cenimy sobie bezpieczeństwo, naturalność i efekty, jakie daje terapia Linerase. Jej koszt:
od 1200 do 1500 zł za jeden zabieg.
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jak zabarwić
koŃcówki włosów?
Bardzo mi się podobają różnokolorowe
pasma. Czy można je zrobić na każdych włosach?
Po ilu myciach farba schodzi? 
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KATARZYNA
PONIATOWSKA-

Farbowanie końcówek rzeczywiście jest u nas
-MIŁEK
właścicielka sieci
bardzo popularne. Szczególnie lubiane są: róż,
salonów
MIŁEK DESIGN;
niebieski, zieleń, miedź, a także barwy fluoreswww.milekdesign.pl
cencyjne, czyli świecące w ciemności. Warunek:
pasma muszą być wybarwione do koloru jasnosłomkowego. Taki kolorowy „make-up” nakłada się tuż po zabiegu
rozjaśniania i jest to w cenie tej usługi. Używana farba jest półtrwała,
w zależności od stopnia wytrawienia włosów utrzymuje się do
ok. 10 myć, najlepiej delikatnymi szamponami.

efekt, który od razu widać?
Jakie zabiegi medycyny estetycznej najszybciej (najlepiej od razu!) dadzą efekt odmłodzenia?Katarzynka@
Bez dwóch zdań: najlepsze są zabiegi z użyciem kwasu
hialuronowego. Umiejętnie podany pozwala spektakularnie usunąć oznaki zmęczenia z twarzy, a także ją wymodelować, nie powodując efektu sztuczności (co ciekawe, z takich możliwości coraz częściej korzystają
panowie). Kwas hialuronowy podaje się igłą lub kaniulą
(metoda soft lifting), co zależy od oczekiwań i wieku
pacjenta. Poza odbudową utraconej objętości kwas także nawilża i regeneruje skórę. W zależności od rodzaju użytego preparatu
efekt utrzymuje się od 6 miesięcy do 1,5 roku, a cena waha się między 600
a 1400 zł (zależy od ilości wykorzystanego produktu).
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