
MEDYCYNA ESTETYCZNA BEZ TAJEMNIC

Medycyna estetyczna nie jest już przywilejem

gwiazd  z  pierwszych  stron  kolorowych

czasopism. Stała się ona ogólnodostępna. 

Podstawowym  celem  medycyny  estetycznej

jest poprawa jakości życia Pacjentów. Zajmuje

się rekonstrukcją istniejących defektów skóry  

i  ciała,  a  także  profilaktyka

przeciwstarzeniową.

Starzenie  się  skóry  to  problem,  który  dotyka

zarówno  kobiety  jak  i  mężczyzn.  Skóra  traci

elastyczność,  staje  się  wiotka,  pojawiają  się

zmarszczki  i  przebarwienia,  co  w  wielu

przypadkach  znacząco  obniża  jakośc  życia  

i samopoczucie Pacjentów. 

 W  szerokiej  ofercie  zabiegów  znajdziemy

m.in.  zabiegi  pozwalające  zatrzymać  lub

zredukować oznaki starzenia się skóry, a także

zabiegi pozwalające na pozbycie się defektów

ciała,  jak  np.  odstające  uszy,  opadające

powieki, znamiona.

Najpopularniejszymi zabiegami pozwalającymi

zatrzymać proces starzenia są:

• mezoterapia

• wypełniacze

• botox

MEZOTERAPIA
Poprawa kondycji i wyglądu skóry, odmłodzenie oraz rewitalizacja

Mezoterapia  polega  na  ostrzykiwaniu  skóry

koktajlami  zawierającymi  wysoko

skoncentrowane  składniki  substancji

leczniczych,  regenerujących  lub  odżywczych,

których  dostarczenie  bezpośrednio  do

głębokich  warstw  skóry  wywołuje  określone

skutki  lecznicze  dla  poprawy  wyglądu

Pacjenta.

Utrzymuje prawidłową elastyczność naskórka  

i  włókien  kolagenowych,  które  są

odpowiedzialne  za  jędrność  naszej  skóry.

Zabieg  ten  dodatkowo  wzmacnia  naczynia

krwionośne  i  usuwa  z  komórek  substancje

toksyczne. Preparat  wstrzykuje  się

śródskórnie  bardzo  cienką  igłą  co

powoduje,  że  zabieg  jest  niemal

bezbolesny. Zabiegi dobiera się w zależności

od  indywidualnych  potrzeb  Pacjenta.

Praktycznie  każda  okolica  skóry  może  być

poddana  zabiegowi  mezoterapii  igłowej,

najczęściej jednak wykonuje się go na twarzy,

szyi,  dekolcie  i  dłoniach.  Do  uzyskania

zadowalających  efektów  konieczne  jest

wykonanie  serii  zabiegów  w  regularnych

odstępach czasu. 

Mezoterapia  igłowa to  metoda,  dzięki  której

można  poprawić  kondycje  skóry,  spłycić

zmarszczki  i  zredukować  niedoskonałości.

Dzięki  tej  technice  w  głąb  skóry  zostają

wprowadzone  substancje  aktywne,  które

błyskawicznie  wpływają  na  jej  przebudowę.

Podobnych  efektów  nie  można  uzyskać

używając  jedynie  kosmetyków.  Zabieg

stosowany jest głównie w regeneracji skóry, jej

odmłodzeniu,  redukcji  cellulitu  i  rozstępów.

Cały proces jest  w pełni  bezpieczny i  niemal

bezbolesny.

Terapii poddawane są praktycznie wszystkie 

obszary ciała, jednak najbardziej popularne 

miejsca to twarz, dekolt i szyja oraz głowa.

Wskazania:

•profilaktyka starzenia



•zapobieganie  trwałym  zmianom  skóry,  

tj zmarszczki, bruzdy

•skóra  wysuszona,  mało  elastyczna,

„zmęczona”, wiotka

•blizny, rozstępy, cellulit

Przeciwwskazania:

•stwierdzona  nadwrażliwość  na  składniki

preparatu

•infekcja  skóry  w  miejscu  planowanego

podania

•ciąża i laktacja

•zaburzenia  krzepnięcia  i  stałe  stosowanie

antykoagulantów (np. Aspiryna)

•choroby autoimmunologiczne 

Czy to jest bezpieczne?

Preparaty  z  linii  Princess  stosowane  

w Centrum Medycznym VISUS powstały przy

zastosowaniu  rewolucyjnej,  chronionej

patentem technologii S.M.A.R.T. zapewniającej

maksymalne bezpieczeństwo zabiegu i  pełną

nad  nim  kontrolę.  Princess  wyróżnia  idealna

gładkość  oraz  bardzo  duża  elastyczność.

Gama produktów Princess® spełnia najwyższe

standardy  jakości  i  charakteryzuje  się

doskonałym profilem bezpieczeństwa 

 Postępowanie przed zabiegiem:

Zalecamy,  by  tydzień  przed  zabiegiem  nie

przyjmować  aspiryny  ani  innych  środków

obniżających  krzepliwość  krwi.  Można

zastosować maść wzmacniającą z witaminą K.

Szczegółowe  informacje  na  ten  temat

udzielane są podczas konsultacji.

Postępowanie po zabiegu:

Rekomendujemy,  by  unikać  opalania  i  nie

wystawiać  skóry  na  silne  zmiany  termiczne.

Należy  dołożyć  wszelkich  starań,  by  uniknąć

możliwości zakażenia

Jakie preparaty są używane?

Princess®  Rich  -  to  produkt  stosowany  

w zbiegach mezoterapii twarzy, szyi i dekoltu.

Princess  Rich  głęboko  nawilża  i  regeneruje

skórę. Stosowany jako wypełniacz do płytkich

zmarszczek  takich  jak  kurze  łapki  czy

zmarszczek  wokół  ust.  nawilża  odwodnioną

skórę.  Znakomicie  nawilża  skórę,  może więc

być używany nawet tuż przed lub po opalaniu. 

WYPEŁNIACZE
Korygowanie zmarszczek, modelowanie konturów twarzy 

Co to są wypełniacze?

Wypełniacze to bezinwazyjny sposób korekcji

zmarszczek,  modelowania  konturów  twarzy

charakteryzujący  się  wysoką  efektywnością.

Zawarty  w  nich  kwas  hialuronowy  jest

odpowiednikiem  naturalnie  występującego  w

naszym  organizmie  kwasu,  który

odpowiedzialny  jest  za  wiązanie  wody,

zapewniając  tym samym skórze odpowiednie

nawilżenie,  napięcie  i  elastyczność.  Wraz  z

wiekiem  cząsteczki  kwasu  hialuronowego  w

naszym  organizmie  ulegają  degradacji,  co

powoduje  powstawanie  zmarszczek,  zmianę

kontury  twarzy,  starzenie  się  skóry.

Wypełniacze  są  sposobem,  który  oferuje

medycyna  estetyczna,  aby  ten  proces

odwrócić.

Czy to jest bezpieczne?

Preparaty  z  linii  Princess  stosowane  

w Centrum, Medycznym VISUS powstały przy

zastosowaniu  rewolucyjnej,  chronionej

patentem technologii S.M.A.R.T. zapewniającej

maksymalne bezpieczeństwo zabiegu i  pełną

nad  nim  kontrolę.  Wypełniacze  Princess

wyróżnia  idealna  gładkość  oraz  bardzo  duża

elastyczność.

Gama produktów Princess® spełnia najwyższe

standardy  jakości  i  charakteryzuje  się

doskonałym profilem bezpieczeństwa 



W jakim celu się je stosuje? 

umożliwia skuteczne modelowanie twarzy, 

dające widoczny, długotrwały i naturalny efekt 

• jest  skuteczną  metodą  na  wypełnienie

policzków, 

• lifting wolumetryczny, 

• korekcja zapadniętych skroni, 

• korekcja nosa 

• wygładzenie  głębokich  zmarszczek  oraz

fałd  na  twarzy  (lwia  zmarszczka,  bruzdy

nosowo-wargowe,  zmarszczki  palacza,

kurze łapki) 

• powiększanie ust 

• kąciki ust

• korygowanie kontury twarzy. 

Po zastosowaniu wypełniacza Pricess Volume

skóra  odzyskuje  witalność,  staje  się  jędrna  

i pełna wigoru.

Jak długo utrzymuje się efekt?

Produkty  dają  naturalne  i  długotrwałe  efekty,

utrzymujące  się  od  6  do  12  miesięcy.

Jakie preparaty są używane?

PRINCESS  VOLUME  -  hialuronowy

wypełniacz  zmarszczek  stosowany  

w  głębszych  kuracjach.  Zawiera  wysoko

usieciowany  żel  z  kwasu  hialuronowego.

Charakteryzuje  się  wysoką  elastycznością  

i zdolnością do zwiększania objętości skóry.

BOTOX (TOKSYNA BOTULINOWA)
      Usuwanie zmarszczek, leczenie nadpotliwości 

Najbardziej  efektywny  sposób  usuwania

zmarszczek  mimicznych,  ponieważ  działa  on

bezpośrednio  na  mięśnie.  Wprowadzenie

toksyny botulinowej do mięśnia powoduje jego

relaksację.  

Botoks (botox)  jest  w pełni  bezpiecznym  

i  skutecznym  zabiegiem o  szerokim

zastosowaniu przeciwzmarszczkowym. Zabieg

botoksem  polega  na  podaniu  małej  dawki

toksyny botulinowej  do  wybranych  miejsc  na

twarzy,  dzięki  czemu  likwidujemy  problemy

wywoływane przez kurczenie się mięśni. 

Preparat ten działa jedynie w obrębie mięśni,

do  których  został  wstrzyknięty,  zapobiegając

skurczowi  tych  mięśni  oraz  marszczeniu  się

skóry, prowadząc tym samym do rozluźnienia

mięśnia i znajdującej się nad nim skóry. Efekt

działania  toksyny  pojawia  się  stopniowo  

a  przywrócenie  funkcji  zakończeń  nerwowo

mięśniowych  zachodzi  po  około  4-6

miesiącach.  W  efekcie  działania  toksyny

botulinowej  wyraz  twarzy  nie  zmienia  się,

natomiast  zmarszczki  znikają.  Zabieg

botoksem  przeprowadzony  przez  specjalistę

(lekarza!)  nie  powoduje  zamrożenia  mimiki

twarzy! 

Zabieg trwa około 15-20 minut w zależności od

liczby  leczonych  miejsc.  Preparat  zaczyna

działać  po ok.  2-3  dniach od wstrzyknięcia,  

a  pełen  efekt  leczenia  może  być  widoczny

dopiero  po 7-10 dniach.  Zabieg nie  wymaga

znieczulenia  miejscowego,  bezpośrednio  po

nim można podjąć zwykłą aktywność. 

WSKAZANIA

• usuwanie „kurzych łapek”, 

• usuwanie  zmarszczek  między  brwiami
tzw. lwiej zmarszczki, 

• usuwanie poziomych linii na czole 

• usuwanie linii śmiechu między oczami

• wygładzenia linii szyi

• unoszenia  brwi,  w  celu  nadania  im
młodszego  wyglądu  i  złagodzenia  wyrazu
oczu.



• Każdy zabieg poprzedzony jest konsultacją lekarską. 

• Zabiegi wykonywane są w warunkach sali operacyjnej, przy zachowaniu najwyższych 

standardów. 

• Przeprowadza je lek. med. Sybilla Piekarska - specjalista chirurg plastyk, specjalizuje 

się w zabiegach korekcji uszu, powiek, piersi (rekonstrukcja piersi, powiększanie, 

podniesienie piersi), zabiegach medycyny estetycznej, korekcji blizn poparzeniowych, 

liposukcji, modelowaniu twarzy. Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej na wydziale 

lekarskim. Członek Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń, Polskiego Towarzystwa 

Chirurgii Ogólnej oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i 

Estetycznej. 

CENY POSZCZEGÓLNYCH ZABIEGÓW ZALEŻĄ OD MIEJSCA ZASTOSOWANIA, RODZAJU

ORAZ OBIĘTOŚCI WYBRANEGO PREPARATU. 

Ceny  zabiegów  określane  są  podczas  konsultacji  lekarskiej  w  zależności  od  indywidualnego

przypadku, oczekiwanych efektów i wybranej metody. 

Konsultacja lekarska jest w cenie zabiegu.

Informacje i zapisy:

Centrum Medyczne 

Ul. Medyczna 3

27-200 Starachowice

tel. 41 274 13 66, 41 276 12 81
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