PROMOCJA

KOMPLEKSOWA
ODBUDOWA
SKÓRY
Udając się do kliniki medycyny Anti-Aging marzymy, aby zajęto się nami kompleksowo. Profesjonalny
wywiad medyczny, indywidualnie dobrana terapia, zabieg dopasowany do potrzeb naszej skóry – takie
rozwiązanie byłoby idealne! Obecnie stało się to możliwe dzięki dynamicznie rozwijającej się dziedzinie
medycyny przeciwstarzeniowej, która oferuje coraz skuteczniejsze, kompleksowe terapie, jak np.
zdobywająca ogromną „popularność” ze względu na skuteczność i bezpieczeństwo 3-etapowa terapia
Linerase. Zabieg ten w naturalny i małoinwazyjny sposób pozwoli przywrócić skórze jędrność,
sprężystość, gęstość oraz młodzieńczy blask.
100 mg „zastrzyk” atelokolagenu Linerase dostarczony w czasie zabiegu naszej skórze to gwarancja 100% skuteczności!
Obecnie terapia Linerase została wzbogacona i zintensyfikowana o 3 nowe produkty: Linerase Peel Off, Linerase Restoring
Mask oraz Linerase Anti-Aging Cream, a cała procedura składa się z 3 etapów zabiegowych, dzięki czemu bardziej kompleksowo możemy zadbać o skórę.

dr Sebastian
Kuczyński

Polecam kolagen nowej generacji Linerase. Jest to obecnie
jedyny wyróżniony prestiżową nagrodą Perły Dermatologii Estetycznej ateloKOLAGEN typu I w formie iniekcji,
przeznaczony do najdelikatniejszych okolic twarzy i całego ciała. Moim zdaniem udoskonalenie terapii Linerase
o trzy dodatkowe produkty: Linerase Peel Off, Linerase
Restoring Mask oraz Linerase Anti-Aging Cream jest
istotnym kierunkiem rozwoju. Bardzo ciekawym elementem zabiegu jest pojawienie się pierwszego etapu zabiegu
tj. maski Linerase Peel Off, która regeneruje skórę

na poziomie naskórkowym i przygotowuje ją do właściwego zabiegu. Delikatna maska Linerase Peel Off na bazie
retinolu modulującego wytwarzanie keratynocytów,
antyoksydacyjnego działania wit. C, uwalniających czynniki wzrostu polipeptydów, kwasu glikolowego i cytrynowego zwiększających biodostępność substancji czynnych,
rezorcyny działającej keratolitycznie, jak również kolagenu oraz kwasu hialuronowego pozwala usunąć zrogowaciały naskórek i w ciągu kilku minut pozostawia skórę
aksamitnie miękką, gładką i nawilżoną.
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LINERASE jest silnym stymulatorem tkankowym,
który pobudza i utrzymuje intensywną produkcję kolagenu w skórze bez względu na wiek. Preparat działa jak
impuls uaktywniający naturalne procesy regeneracyjne.
Pod jego wpływem dojrzała skóra zagęszcza się tak,
jakby wciąż była młoda. Linerase jest produktem medycznym, a zabieg może być wykonywany tylko przez
lekarza. Terapia ta doskonale sprawdza się również
w redukcji rozstępów, leczeniu blizn zanikowych

i potrądzikowych. W mojej codziennej praktyce lekarskiej istotnym elementem terapii Linerase jest pojawienie się nowych produktów, a w szczególności Linerase
Restoring Mask, która zaaplikowana podczas trzeciego
etapu zabiegu, tuż po iniekcji, intensywnie koi, przyspiesza proces gojenia oraz regeneracji skóry. Z kolei nowość
Linerase Anti-Aging Cream pozwala pacjentowi kontynuować terapię w domu i cieszyć się jeszcze dłużej
uzyskanymi rezultatami
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