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Korekcja wiotkiej powieki dolnej
Korekcja dolnej powieki polega na działaniu wymuszającym naturalne procesy samoregeneracji skóry. Na
skutek działania mechanicznego dochodzi do przebudowy włókien kolagenowych, poprawy jędrności i
napięcia skóry tej okolicy. Gdy dolna powieka jest wypełniona poduszeczkami tłuszczowymi, a skóra
bardzo wiotka, może zajść konieczność chirurgicznej ingerencji. Spektrum możliwości zależy od stopnia
zaawansowania problemu. Im wcześniej podejmiemy walkę, tym szerszy wachlarz technik mamy do
wykorzystania.

Warianty usługi:
Intensywna regeneracja skóry, mezoterapia igłowa
Terapia radiofrekwencją mikroigłową Scarlet
Plastyka powiek dolnych

Intensywna regeneracja skóry, mezoterapia igłowa
Mezoterapia igłowa polega na wstrzykiwaniu substancji
aktywnych o działaniu leczniczym, regeneracyjnym i

KOSZT:

400-1300 zł

przeciwstarzeniowym (koktajli witaminowych, peptydów i
aminokwasów) w wybrane partie ciała. Sprawdza się
doskonale nie tylko w przypadku delikatnej i odwodnionej
skóry – rezultaty widoczne są także na skórze dojrzałej i
tracącej sprężystość. Znakomicie poprawia jej kondycję i w
naturalny sposób redukuje zmarszczki. Wykorzystanie

CZAS:

30 min
OBSZAR:

twarz i ciało

czynnika ﬁzycznego (nakłuwania) i farmakologicznego

ZNIECZULENIE:

(wybrana substancja, którą wprowadzamy) sprawia, że

ew. maść

skóra staje się nawilżona, ujędrniona i pełna blasku.
W mezoterapii igłowej wykorzystywane są preparaty na

CZAS KONSULTACJI Z ZABIEGIEM:

50 min

bazie nieusieciowanego kwasu hialuronowego i
aminokwasów, np. Cytocare, na bazie częściowo

ŚREDNIA BOLESNOŚĆ ZABIEGU:

usieciowanego kwasu hialuronowego np Restylane

1

Skinboosters, kolagen naturalny np. Linerase, osocze
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bogatopłytkowe.
Celem zabiegu jest poprawa jędrności i gęstości skóry
twarzy i ciała, redukcja cellulitu oraz zatrzymanie procesu
łysienia. Jest to także doskonałe rozwiązanie dla osób,
które walczą z przebarwieniami. Biopeptydy hamują
wytwarzanie melaniny przez melanocyty, dzięki czemu
cera ma równy koloryt i promienny wygląd.
Poza drobnym zaczerwienieniem nie ma on skutków
ubocznych, dzięki czemu jest chętnie wybierany zarówno
przez Panów, jak i Panie.
Wykorzystując do mezoterapii produkt Cytocare S line, z
dwoma aktywnymi składnikami antyoksydacyjnymi,
można zabezpieczyć skórę twarzy przed działaniem
promieni słonecznych i wyposażyć ją w naturalny ﬁltr
ochronny.
Rodzajem mezoterapii mikroigłowej jest też dermapen.

Usługa dokonywana w:
Klinika Estetyki budynek Marriott
Szpital LUX MED Puławska

Terapia radiofrekwencją mikroigłową Scarlet
Metoda

Scarlet

stanowi

połączenie

zjawiska

radiofrekwencji z systemem terapii mikroigłowej. Przy

KOSZT:

2000-3000 zł

minimalnych uszkodzeniach wierzchnich warstw skóry,
pobudza intensywną produkcję kolagenu i stymuluje
ﬁbroblasty, dzięki czemu skóra zyskuje jędrność. Fale
elektromagnetyczne o odpowiedniej częstotliwości
docierają do skóry właściwej, wymuszając wewnętrzną
przebudowę kolagenową. Zabieg daje zauważalne efekty

CZAS:

1 - 1,5h
OBSZAR:

twarz i ciało
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w zakresie redukcji blizn oraz poprawy gęstości skóry.
Terapia z zastosowaniem urządzenia Scarlet polega na

ZNIECZULENIE:

maść

bardzo precyzyjnym i intensywnym nagrzewaniu zarówno
naskórka, jak i skóry właściwej – dzięki kontroli głębokości
na poziomie 0,5-3,5 mm. Działając tak kompleksowo i
głęboko, możemy osiągnąć spektakularne efekty już po
jednym zabiegu.

LICZBA ZABIEGÓW:

1-2
CZAS KONSULTACJI Z ZABIEGIEM:

90-150 min

Usługa dokonywana w:

ŚREDNIA BOLESNOŚĆ ZABIEGU:

2

Klinika Estetyki budynek Marriott

Plastyka powiek dolnych
Plastyka powiek dolnych pozwala zlikwidować tzw. worki
tłuszczowe pod oczami i nadmiar wiotkiej skóry. Zabieg

OBSZAR:

oczy

polega na wykonaniu nacięcia chirurgicznego poniżej linii
rzęs, odseparowaniu skóry od dolnego brzegu oczodołu i
usunięciu nadmiaru tkanki skórnej oraz tłuszczowej. Blizny
zostają ukryte w wykonanym cięciu. Pierwsze rezultaty
zabiegu są widoczne od razu, jednak na ostateczny efekt
trzeba poczekać od 3 do 4 tygodni. Zabieg nie wymaga

ZNIECZULENIE:

ogólne, miejscowe
GRUPA WIEKOWA:

35+

hospitalizacji.

Usługa dokonywana w:
Szpital LUX MED Puławska

Jak przygotować się do zabiegu?
Sposób przygotowania do zabiegu różni się w zależności od rodzaju zastosowanej terapii. Podczas
konsultacji kwaliﬁkacyjnej lekarz oceni stan skóry i wskaże najwłaściwszą metodę. Oferując szeroki
wachlarz usług, możemy dobrać najbezpieczniejszy zabieg, dający najlepsze efekty estetyczne.

PRZECIWWSKAZANIA
Przeciwskazaniem do zabiegu są: ciąża, choroby nowotworowe, stosowanie niesterydowych
leków przeciwzapalnych lub sterydów.
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