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Odmładzanie i lifting
z zastosowaniem nici PDO

Oto absolutna nowość w kliniceTooting Medical Center w Londynie – wchłanialne nici PDO First Lift
przynoszą spektakularne efekty.
z marszczki pomiędzy brwiami
dolna powieka – worki
kurze łapki
opadające i pomarszczone
policzki
fałd nosowo-wargowy
fałd marionetkowy
opadające i pomarszczone
policzki
obszar linii żuchwy (chomiczki)
drugi podbródek

I

ch aplikacja praktycznie jest
Efekty zabiegu
bezinwazyjna i bezbolesna,
to przede wszystkim:
trwa ok. 40 min. i nie pozostaodmłodzenie skóry
wia żadnych blizn ani nacięć,
wygładzenie zmarszczek
a drobny obrzęk i zaczerzagęszczenie skóry
wienienia znikają w ciągu kilku dni.
lifting skóry
Można je aplikować niemal na całym
ciele – tak delikatnych i wszechstron- Co to jest nić PDO?
nych nici jeszcze nie było!
PDO (polidioksanon) jest silnym
syntetycznym włóknem składającym
się z jednego (monofilament) lub
Zaczęło się w Korei
System nici PDO powstał w Korei
dwóch skręconych stałych włókien
Południowej i obecnie wykonywany (polifilament), które po pewnym
jest w wielu krajach (USA, Brazylia,
czasie rozpuszczają się w tkance. Nici
Rosja, Japonia, oraz w Europie
są w pełni bezpieczne i wchłanialZachodniej). Produkt posiada mene przez organizm, pobudzają w
dyczny certyfikat bezpieczeństwa
tkankach proces neokolagenezy,
CE i jest dopuszczony w całej Unii
czyli stymulują produkcję nowego
Europejskiej.
kolagenu (białka odpowiedzialneNić PDO – umieszczona jest na
go za napięcie i jędrność skóry).
sterylnej, bardzo cienkiej igle, przy Stymulacja fibroblastów powoduje
pomocy której wprowadzamy ją
pobudzenie syntezy elastyny – białka
w określone okolice skóry twarzy, odpowiedzialnego za elastyczność
szyi, dekoltu, biustu, pośladskóry. Działanie PDO powoduje
ków, brzucha, nóg itp. First Lift
również syntezę naturalnego kwasu
to zabieg dedykowany przede
hialuronowego niezbędnego dla
wszystkim dla pacjentów w wieku młodego wyglądu skóry.
25-65 lat.
Technika wprowadzania nici PDO

Na ciele:
fałdy i zmarszczki skóry na szyi
i dekolcie
ujędrnianie i kształtowanie piersi
zwiotczenie tkanek i rozstępy na
pośladkach, brzuchu, ramionach,
nogach itp.
cellulit
opiera się na wykorzystaniu naturalnych linii napięcia skóry, co daje
efekt zbliżony do liftingu chirurgicznego. Dzięki niciom PDO możemy
również ograniczyć siłę mięśni
mimicznych twarzy i uzyskać efekty
estetyczne zbliżone do podania toksyny botulinowej – relaksacji mięśni
i wygładzenia rysów twarzy. Uzyskujemy bardziej naturalny efekt, niż
po podaniu toksyny botulinowej,
gdyż nie unieruchamiamy mięśni
mimicznych, a jedynie wpływamy
na osłabienie ich działania.

Czas trwania
zabiegu nici PDO

Zabieg trwa zazwyczaj ok. 40-60
min. i jest praktycznie bezbolesny. Rozpoczyna się od nałożenia
znieczulenia miejscowego (krem
znieczulający).

Wskazania do zabiegu:

Na twarzy:
pionowe i poziome zmarszczki
na czole
lifting czoła
opadające brwi

Po zabiegu

Efekty zabiegu nici PDO są widoczne już mniej więcej po paru
tygodniach, wówczas zaczyna
się synteza białek odpowiedzialnych za młody wygląd skóry.
Będzie ona trwała jeszcze przez
prawie 8 miesięcy po aplikacji
nici, a efekty w postaci odmłodzonego wyglądu utrzymują się
zazwyczaj do 2 lat.
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