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DELIKATNY LIFTING, WYGŁADZANIE ZMARSZCZEK
I POPRAWIANIE OWALU TWARZY ORAZ KSZTAŁTU NOSA
– Mam wrażenie, że ostatnio wyglądam „smutno” – zwierzała się Ewa. – Coraz wyraźniejsze
zmarszczki, wiotczejąca skóra i owal, który zaczyna tracić wyrazistość – dodała.

Nici odejmują lat.
Ewa Michalak
Ma 36 lat. Mieszka w Warszawie z dwojgiem
dzieci (córka 13 lat, synek 6 lat) i mężem.
Pracuje w biurze turystycznym ITAKA,
a jej pasją są podróże. Z mężem zwiedzają
Polskę i Europę jeżdżąc na motocyklu.

– Potrzebuję impulsu,
który pozwoli mi
na nowo rozwinąć
skrzydła – pisała do nas
Ewa. Nasi eksperci
postanowili spełnić
to pragnienie. A jeśli
kobieta chce coś zmienić
w swoim życiu, to...
Tym razem na fryzjerze
się nie skończyło.

OTO
NOWA JA

– Gdy patrzę w lustro, widzę, że moja twarz straciła proporcje. To chyba najbardziej mi przeszkadza
– wyznała Ewa na castingu. Doktor Andrzej Kępa
z Princess Academy zaproponował wyszczuplenie owalu twarzy, częściowy lifting czoła i uniesienie łuków brwiowych
za pomocą nici PDO First
Lift. Zabieg zapewnia naturalny wygląd i efekt na
2 lata. Do wymodelowania brody doktor zastosował preparat Radiesse. Poza efektem wypełnienia
występującym bezpośrednio po podaniu, następuje też stymulacja
produkcji kolagenu w ciągu kilku miesięcy. Dzięki
temu uzyskuje się efekt
zagęszczenia skóry i poprawy jej struktury, utrzy-

mujący się przez ponad
rok. Princess Voluma posłużył z kolei do powiększenia górnej i dolnej wargi. Użyto go też do podniesienia czubka nosa,
dzięki czemu twarz nabrała pogodnego wyrazu. Zmarszczki na czole i
kurze łapki skorygowano
toksyną botulinową Bocuture. Użyto także Princess Filler do wygładzenia
bruzd nosowo-wargowych i usunięcia tzw.
zmarszczek śpiocha.

Zabiegi medycyny estetycznej , zwłaszcza aplikacja nici
i unoszenie owalu twarzy, mogą powodować pewien
dyskomfort, dlatego przed seansem skóra pacjentki
jest znieczulana kremem Emla lub tzw. znieczuleniem
dentystycznym w zastrzyku.

Czas na kosmetykę.
Po zabiegach estetycznych nałożono kwas ferulowy (Ferulac, Sesderma;
produkty Sesdermy Ewa
otrzymała do pielęgnacji
domowej). Ciemna kreska
makijażu permanentnego na górnej powiece powiększyła oczy.

Do zabiegów użyto
m.in. preparatu
Radiesse, Princess
Voluma oraz żelu
złuszczajacego
Ferulac, Sesdermy.

CZAS POZBYĆ SIĘ CELLULITU I WYGŁADZIĆ CIAŁO
– Nie jestem zadowolona z wyglądu swojego ciała – mówiła Ewa. – Siedzący tryb życia i brak czasu na ćwiczenia sprawił, że brakuje mu jędrności
i sprężystości. Zauważyłam też na udach pomarańczową skórkę.

Ujędrnianie ciała.
W Princess Academy zaproponowano Ewie zabieg Cryoshaping. Składa
się on z trzech etapów. Najpierw ciało poddaje się
działaniu zimna. Następnie
skórę smaruje się preparatem z gamy Beauty O’zone,
na bazie oliwy ozonowa-

nej, po czym owija ciało folią. Na folię zakładane są
spodnie fizelinowe, a na to
spodnie uciskowe, tzw.
kombinezon BOA. Efektem
zabiegu jest pobudzenie
krążenia limfy, oczyszczenie organizmu z toksyn,
wygładzenie ciała i pozbycie się cellulitu.

Zimnem w tłuszczyk. Do pozbycia się
nadmiaru komórek tłuszczowych z brzucha i ud
wykorzystano zabieg
Proshock Ice. Jest to kriolipoliza podczas której
tłuszcz jest zamrażany
i usuwany. Efekt? Szczupłe, zgrabne ciało.

Zabiegowi
Cryoshaping może
poddać się każdy,
oprócz osób
cierpiących
na choroby
nowotworowe
i mających poważne
problemy
z krążeniem.
Dodatkową zaletą tej
terapii, oprócz
wygładzenia
i wyszczuplenia ciała,
jest poprawienie
ogólnej odporności
organizmu.
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