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Zbliżające się 40 urodziny sprzyjają temu, by uważniej przyjrzeć się swojemu wyglądowi. Wraz z upływem czasu 
zaczynają przeszkadzać nam pojawiające się na twarzy zmiany związane z procesem starzenia, który jest nieunikniony 
i dotyka każdego z nas. Na szczęście istnieją preparaty, pozwalające zatrzymać, a nawet cofnąć objawy upływu czasu. 
I to bez konieczności przeprowadzania inwazyjnych zabiegów chirurgicznych.

Pani Iza, 38 lat, zgłosiła się do gabinetu wyraźnie niezadowolona z tego, jak obecnie wygląda - mówi dr Aneta Murajewska-Ptak z Instytutu 
Anti-Aging w Bielsko Białej.

Przyznała, że najbardziej przeszkadzają jej opadające policzki, smutny i zmęczony wyraz twarzy oraz kształt brody. Poza tym nigdy nie była 
zadowolona z kształtu swojego nosa. 

Nie możemy zupełnie cofnąć zmian, związanych z upływem czasu. Możemy jednak sprawić, że pacjent będzie wyglądał zdecydowanie 
młodziej, przez co sam poczuje się bardziej atrakcyjny. W przypadku Pani Izy efekty odmłodzenia uzyskałam dzięki zabiegowi z preparatem 
Crystalys. To wypełniacz często stosowany, gdy pacjentowi zależy na odzyskaniu młodszego wyglądu. U Pani Izy wystarczające okazało się 
profilowanie grzbietu nosa, korekta okolicy jarzmowej oraz stelażowanie brody. Zmarszczki na czole dodatkowo zostały wypełnione preparatem  
Princess® Volume. 

Wypełniacz Crystalys to najwyższej klasy preparat na bazie hydroksyapatytu wapnia stymulujący produkcje naturalnego kolagenu. Stosuje się 
najczęściej do modelowania owalu twarzy, zagęszczenie skóry, usuwania bruzd i zmarszczek. Crystalys daje natychmiastowy i długotrwały 
efekt utrzymujący się nawet do 2 lat. Dzięki swoim właściwościom daje bardzo naturalny wygląd twarzy bez dodawania jej namiernej objętości.

„Dzięki wizycie u Pani doktor i zabiegom, które mi zaproponowała, moja twarz odzyskała piękny owal, blask i świeżość. Patrząc w lustro widzę,  
że odmłodniałam o kilka lat. Znów poczułam się atrakcyjna.”

Młodszy wygląd? Natychmiast!
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