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SCULPTRA – to nowy zabieg odmładzający
Zabieg kwasem L-polimlekowym (Sculptra) okazał się hitem w medycynie
estetycznej. Potrafi odmłodzić o 5-10 lat!

.Jest bezpieczny, biodegradowalny (tzn, całkowicie rozkłada się w ludzkim

organizmie).Stosowany jest w medycynie od ponad 30 lat np. jako składnik
rozpuszczalnych nici chirurgicznych czy implantów. W latach 90 zaczęto go
stosować u pacjentów z lipodystrofią (zanikiem tkanki tłuszczowej). .

Jest zarejestrowany w 30 krajach i wykonano już około 200.000 zabiegów z
użyciem Sculptry. Preparat ten może być stosowany dwojako: profilaktycznie
lub odmładzająco i liftingująco. Jest to nieinwazyjna metoda korygowania
owalu twarzy i obwisłych policzków, jak również ujędrnia i wypełnia okolice
kości jarzmowych.Redukuje bruzdy nosowo- wargowe i wklęsłość
okołowargową, koryguje linie marionetki oraz owal i zmarszczki brody. Jest

równiez skuteczny w liftingu szyi i dekoltu,także z powodzeniem kwas
L - polimlekowy(Sculptra) można stosować do ciała, zwalczania rozstępów, a
zwłaszcza tam, gdzie pojawił się problem wiotkiej skóry (np. po utracie
kilogramów czy po ciąży).
Po zabiegach preparatem Sculptra skóra wraca do dawnego stanu, jest napięta,
a twarz staje się młodsza, rozświetlona i jędrna, bez sztucznego efektu
naciągnięcia. Spektakularne rezultaty osiąga się u osób, u których procesy
starzenia stały się już widoczne.
Efekt utrzymuje się średnio dwa lata,a po tym okresie nie dzieje się nic
niepokojącego. Po prostu zaczynamy "na nowo" poddawać się naturalnemu
procesowi upływu czasu.
Do zabiegu używa się preparatu w postaci zawiesiny z lidokaina,która znosi
objawy bólowe.pacjenta. Można dodatkowo znieczulić okolice poddawane
zabiegowi przykładając lodo- paki ,które schładzają powierzchnie zabiegu. Tak
przygotowaną substancję wprowadza się do skóry właściwej, strzykawką z
cienką igłą. Zabieg jest prawie bezbolesny.

Dotychczas stosowane preparaty odmładzające tylko czasowo wypełniały lub
napinały zmarszczki i bruzdy. Tymczasem kwas L-polimlekowy intensywnie
pobudza produkcję naszego naturalnego kolagenu, a to właśnie jego brak,
odpowiedzialny jest za procesy starzenia się skóry.
Efekt odmłodzenia nie jest natychmiastowy.Natomiast zmiany zachodzą
stopniowo, przez kilka tygodni. Ich końcowym rezultatem jest 3 krotny przyrost
grubości skóry ,sprężystość oraz spłycenie zmarszczek, bruzd i poprawa konturu
twarzy .
Kuracja to zwykle 2 - 3 zabiegi (w zależności od stopnia zaawansowania
procesów starzenia)wykonywane w odstępach 6-8 tygodniowych.Efekt
volumetryczny utrzymuje się do 24 miesięcy po ostatnim zabiegu.

Kwas L- polimlekowy (Sculptra) okazał się prawdziwym eliksirem młodości w
medycynie estetycznej.

