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Każda z pań chciałaby się czuć młodziej i piękniej. Coraz większe zapotrzebowanie na różnego typu zabiegi
przyczynił się do prawdziwego rozkwitu dermatologi i medycyny estetycznej. Medycyna estetyczna zbiera
obecnie największe sukcesy od wielu lat. Wiąże się to także z niespotykanym rozwojem różnego rodzaju
technik dermatologicznych, oraz coraz powszechniej spotykanych gabinetów i salonów kosmetycznych. Duże
zainteresowanie wzbudza salon Vitaderm. Medycyna estetyczna Wrocław tylko w tym salonie.

Postęp w dziedzinie wszystkich zabiegów związany jest przede wszystkim z dłuższym trwaniem efektów
zabiegu, oraz mniejsza bolesnością zabiegów i bezpieczeństwem pacjentek. Najnowsze osiągnięcia w tej
dziedzinie zapewniają doskonały i długotrwały efekt już po pierwszym zabiegu.
Największym zainteresowaniem pań cieszą się zabiegi z użyciem preparatu botox, krioterapia, kwas
hialuronowy, mezoterapia oraz usuwanie zmarszczek. Do zabiegów medycyny estetycznej zaliczamy również
Mezolift, Cosmelan, Peelingi medyczne, voluma, restylane Vital, Juvederm oraz Surgilift plus.
Wszystkie zabiegi są dostępne dla każdego. Coraz większa konkurencja salonów i gabinetów kosmetycznych
sprawia że ceny są coraz niższe. Jednak przy wyborze gabinetu do którego udamy się na zabieg nie kierujmy
się tylko ceną. Popytajcie koleżanki, znajome gdzie wykonywały zabiegi. Udajcie się do salonów
dermatologicznych i poproście o wytłumaczenie na czym polega konkretny zabieg, jakie są przeciwwskazania.
Na pewno uzyskacie pełną i wyczerpującą odpowiedź.
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Dermatologia estetyczna możemy do niej zaliczyć następujące zabiegi:
Botox – zabieg z zakresu medycyny estetycznej likwidujący zmarszczki mimiczne,
Złuszczanie chemiczne (peeling chemiczny) – napięcie skóry
Lipoliza -eliminacja niewielkich złogów tłuszczowych,
Laserowe usuwanie naczynek na twarzy,
Laserowe usuwanie blizn,
Sculptra– kwas polimlekowy,
Fotoodmładzanie,
Voluma – wypełniacze,
Mezoterapia – podskórne zastrzyki odmładzające,
Wypełnianie zmarszczek – kwasem hialuronowym,
Powiększanie ust,
Makijaż permanentny Poznań–
Poznań– makijaż trwały
Endermologia – zabieg modelujący sylwetkę,
Depilacja laserowa – usuwanie nadmiernego owłosienia laserem,
Mikrodermabrazja – jest to mechaniczne ścieranie naskórka.
Wszystkie te zabiegi zapobiegają przedwczesnemu starzeniu, zjawisku które dostrzegamy szczególnie w
ostatnich latach i które nam tak bardzo przeszkadza. W następnych częściach naszego bloga dokładniejszy opis
wyżej wymienionych zabiegów.
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