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GEOMETRIA
Jaknosic wzory black&white
najwazniejsze tendencje sezonu

• nowoczesny op-art • metaliczny
btysk • kolorowa skora • mocny roz,
•superakcesoria

DODATEK EXTRA
MEDYCYNA ESTETYCZNA - TWARZI CIALO
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URODA TWARZ medycyna estetyczna SILHOUETTE-SOFT/iS CLINICAL

SUPERKREM

Mfoda, wypoczfia twarz i$adkie
poliaJd. Toniejestlistazyczen,
tylko realny efektjaki uzyskasz
dzigki najnowszq metodzie
odmladzanwproponowawj
przez dermatologow ikkarzy
medycyny estetycznej.
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od nazw^ Silhouette-Soft kryj;i si(j
biowchlanialne nici, opracowane
przez amerykanskich naukowcow,
aby poprawic ^gl^d policzkow
i przywrocic obj^tosc w przA-padkach jej utraty
w okolicy jarzrnowej. Dzi^ki mafym, wchtanialnym
stozkom, ktore zakowiczaj^ si^ gt^boko w tkance, nici tworza_ napifjcie, ktore skutecznie podnosi zwiotczata skor^. Zabieg jest szybki, komforto\vy i nie \wmaga hospitalizacji. W\'konuje si^ go
w znieczuleniu miejscowym, w cii}gu 30 minut
w gabinecie lekarskim. Efekty zabiegu z uzyciem nici Silhouette-Soft widoczne s^ natychmiast i utrzymuja^ si^ nawet do 1 8 miesie_cy. Nici
te mozna stosowac wraz z innymi zabicgami medycyny estetycznej, np. wstrzykiwaniem k\vasu
hialuronowego lub toksyny botulinowej, co
umozliwia osi;}gniecie jeszcze bardziej naturalnego wygladu. Sktadnikami nici Silhouette-Soft
sa_ k\vas polimleko\vy i kwas glikolowy, ktore
w catosci wchlaniane sa_ w skorze. Bezpieczenstwo tych materiatow zanvierdzita najwazniejsza amers'kanska instytucja kontrolna FDA.
w\vw.s3houette-soft.pl
Adres

Silhouettesoff
Silhouette-Soft,
specja/ny/ii igtet. Wrezultade myskujemy uniesieme skory dajqce efekt odmtodzenia. Jest
on rozsqdnq altcrnat}<£q do zabiegi chirurgicznego lifting/I twarzy, niessymagajqcq tak
drastyczriej ingerencji s- nassse riafojak metoda rhiri/rvirzna. Z biegiem la I gnKi'itacja fJxiafa
m/?ubtaganienanaszqsk6r(. Uniesiiiiieprzypomocy szvos!pom'a/a naposrot'do mtodosci.
Wyrazm linia zuch\F)\ policzki, pomeki ipodbrodek to cechy mlodego wyglqdit.
A te atrybuty mlodosci E' Ixirdzo prosty sposob mogqpovrorif
« \tt\.dorotas\viebocka.pl
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Kosmeceutyki to wiecej niz kremy. Zawieraja,
w swym skladzie substancje czynne majace
zasi<;g dziatania znacznic szcrszy niz zwykte,
ogolnie dost^pne kosmetyki. Z uwagi na dobor
skladnikow aktywnych oraz ich wysokie stcjzenia,
dzialaja. one glebiej i skuteczniej na skors;.
Kosmeceutyki iS CLINICAL® zapewniaja.
wielostopniowy program ochrony i regeneracji
skory. Znajduja sit; wsrod nich produkty dogt$bnie oczyszczaja.ce skor^, delikatnie ztuszczaj^ce,
z zawartoscia. naturalnych kwasow owocowych
(AHA), ochronne- bogate wantyoksydanty,
w tym unikalny kompleks miedzi z w itamina C
oraz zabezpieczaJ£[ce przed promieniami U\
powodujijcymi przedwczesne starzenie skory
ijej nowouvorv7. 'v*\\\.ischnicul-polsku.pl
Wybor' skiitecznycli kosmereiitykos"
jestlKmkovaznydlaifspomagania leczenia vielu schorxen dermatologiiznychjak chofiaijiy trqdzitrqdzikudorostyh, hj
zapalema skon\
a" przyftidkii probhiKK-shiniych
jaksucha, vrazlKa htb starzejqca
sifcera. \\ielupacjento^: niakilka Dr n. med.
Beata Matuschke
prob/enids? i &• ZK'iqzH'iiz tym ffl'j1- dermatolog,
magajqstoscK'aniakosmeceiitykav: specjalista
zcmierajqcych sitbstamje o s-ie/o chorob skory
kieninkowym ckififaniii. up. retinoidy, wifammf C, faasy (KfOfowe
oraz ichpotqcaiiia \i-produktachdlaxapKxlenia
naj/epszyc/i efektcK*. Ponadto stoso&'airie kosmeceutykos:
z- zabieganri dennatologi estetyamj, up. pilingami diemicziiymijnikmlmnabrazjiiprocediiraimltKet'owymi
daje lepsze efekty. Ich stososwrie z&'i^ksm shitecznosc
dzialama kkcn? ipron'dur medymycli, mimnializiije
objasyubofxneorfK vpfyxtkorzystnienaskorf, utnsymnjqfjqwdobrejkondyiji. wwwjn^uschke.p]
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