Medycyna estetyczna (łac. medicina aesthetica), zgodnie z definicją, którą znajdujemy w
encyklopedii, jest to dział medycyny, który należy do estetologii medycznej [2]. Zajmuje się
zapewnieniem wysokiej jakości życia ludzi zdrowych poprzez działania zapobiegawcze w
dużej mierze zorientowane na profilaktykę starzenia się skóry. Medycyna estetyczna
obejmuje procedury, których stosowanie jest prawnie dopuszczalne wyłącznie przez lekarzy
posiadających prawo wykonywania zawodu. Procedury te to głównie ordynacja leków
wydawanych z przepisu lekarza oraz zabiegi nieinwazyjne lub o niewielkim stopniu
inwazyjności. Wyłącznym i/ lub nadrzędnym celem tych działań jest poprawa fizycznej
atrakcyjności pacjenta.

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM KWASU HIALURONOWEGO:
1. POWIĘKSZANIE I MODELOWANIE UST to zabieg, który polega na wstrzyknięciu w
usta kwasu hialuronowego podobnego do tego, którego używa się do wypełniania
zmarszczek. Wypełnia on przestrzeń międzytkankową, dzięki czemu usta są pełniejsze,
gładsze i jędrniejsze. Modelowanie polega na dozowaniu odpowiedniej ilości preparatu lub
wyrównaniu dysproporcji między wielkością warg.
2. WYPEŁNIENIE BRUZD NOSOWO – WARGOWYCH to zabieg polegający na
wstrzyknięciu do skóry kwasu hialuronowego usieciowanego w miejscu, gdzie tworzy się
bruzda nosowo – wargowa.
3. PODNIESIENIE KĄCIKÓW UST to zabieg, który polega na ostrzyknięciu wybranego
obszaru skóry preparatem zawierającym kwas hialuronowy. Zwykle wykonuje się kilka
nakłuć. Po zakończeniu zabiegu preparat zostaje odpowiednio ułożony i rozmasowany w
miejscu wstrzyknięcia.
4. „LWIA BRUZDA” to pojedyncza pionowa bruzda lub kilka równoległych pionowych
bruzd na gładziźnie czoła między brwiami. Aby pozbyć się zmarszczki wykonuje się zabieg,
który polega na wstrzyknięciu do skóry odpowiedniego preparatu z kwasem hialuronowym.
Na końcu wykonywany jest masaż skóry w celu równomiernego ułożenia preparatu.

5. ZMARSZCZKI MARIONETKI to jedne z tych, które stają się coraz bardziej widoczne,
wraz z postępującym procesem starzenia się skóry. To bruzdy grawitacyjne, niestety łatwo
zauważalne i zmieniające niekorzystnie owal twarzy. Zmarszczki marionetki biegną od
kącików ust w dół, aż do brody. Zabieg polega na wstrzykiwaniu do skóry preparatu kwasu
hialuronowego usieciowanego w miejscu, gdzie tworzy się bruzda „marionetkowa”. Po
zakończeniu zabiegu preparat należy odpowiednio ułożonyć i rozmasować w skórze.
6. ZMARSZKI WOKÓŁ UST to te, które promieniście układają się wokół ust. Zabieg polega
na

wstrzykiwaniu do skóry odpowiedniego preparatu kwasu hialuronowego w miejscu

powstawania zmarszczek. Na końcu zabiegu wykonywany jest masaż skóry w celu
równomiernego ułożenia preparatu.
KONIEC ZABIEGÓW Z KWASEM HIALURONOWYM

DALEJ INNE ZABIEGI W KATEGORII MEDYCYNA ESTETYCZNA

1. OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE jest zabiegiem bardzo skutecznym i bezpiecznym,
szczególnie zalecanym alergikom. Osocze bogatopłytkowe otrzymuje się z krwi własnej
pacjentki. Po pobraniu, krew zostaje odwirowana, uzyskuje się aktywne trombocyty, które są
zawarte w osoczu. Odgrywają one niebagatelną rolę w regeneracji komórek skóry.
2. MEZOTERAPIA IGŁOWA to jeden z najpopularniejszych zabiegów medycyny
estetycznej. Polega on na dostarczeniu do skóry właściwej kwasu hialuronowego, jak również
substancji odżywczych, takich jak: aminokwasy, witaminy, peptydy biomimetyczne czy
mikroelementy. Zabieg odbywa się poprzez iniekcję, dzieki czemu składniki aktywne mogą
dostać się bezpośrednio do miejsc, które ich potrzebują.

