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Me dy cy na este tycz na jest dzie dzi ną in -
ter dy scy pli nar ną, po wsta łą z po łą cze nia der -
ma to lo gii, chi rur gii na czy nio wej, an gio lo gii,
die te ty ki, gi ne ko lo gii, en do kry no lo gii, psy -
cho lo gii. Nie bez zna cze nia jest rów nież do -
sko na ła zna jo mość ana to mii, fi zjo lo gii i bio -
che mii. Po nad to wska za ne by ło by, aby oso -
ba zaj mu ją ca się me dy cy ną este tycz ną miała
cho ciaż mi ni mal ne pre dy spo zy cje pla stycz -
ne. Wszy st ko to w kon se kwen cji umoż li wia
pra wi dło we prze pro wa dze nie za bie gu, który
bę dzie sa ty sfak cjo nu ją cy dla pa cjen ta.

Me dy cy na este tycz na ofe ru je obe cnie
bez in wa zyj ne lub ma ło in wa zyj ne pro ce du -
ry za bie go we, które moż na wy ko nać
u więk szo ści pa cjen tów, po nie waż nie wią żą
się one z wie lo ma prze ciw wska za nia mi.
Czas wy ko na nia za bie gu nie prze kra cza za -
zwy czaj go dzi ny, a po za bie gu pa cjent mo że
po wrócić prak tycz nie na tych miast do swo jej
co dzien nej ak tyw no ści. Koszt za bie gu za my -
ka się w przedzia le od kil ku set do kil ku ty się -
cy zło tych, a efek ty utrzy mu ją się od kil ku
mie się cy do kil ku lat. Za bieg me dy cy ny este -

Me dy cy na este tycz na jest pew ne go ro dza ju od po wie dzią na wciąż ro -
sną ce za po trze bo wa nie w za kre sie dą że nia do pięk na i mło do ści. Je -
szcze 20 lat te mu dba niem o skórę i jej pie lę gna cją zaj mo wa ły się
głów nie ga bi ne ty ko sme tycz ne. Nie mniej jed nak wzrost ocze ki wań
pa cjen tów wy mu sił na tu ral ny roz wój w tym za kre sie. Do po bu dza nia
pro ce sów na praw czych i re ge ne ra cyj nych skóry za czę to wy ko rzy sty -
wać me to dy za re zer wo wa ne wcze śniej do le cze nia cho rych, na stą pił
też roz wój sto so wa nych tech no lo gii (la se ry, ra dio fa le, ultra dźwię ki
itp.). To wszy st ko przy czy ni ło się do gwał tow ne go roz wo ju me dy cy ny
este tycz nej.
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tycz nej nie wią że się z ko niecz no ścią wy ko -
ny wa nia spe cja li stycz nych ba dań po prze dza -
ją cych pro ce du rę za bie go wą (w odróż nie -
niu od za bie gów chi rur gii pla stycz nej) oraz
nie wy ma ga udzia łu ane ste zjo lo ga. Prze wa -
gą pod kre śla ną przez pa cjen tów jest rów -
nież nieper ma nent ność efek tu, który wraz
z upły wem cza su moż na pod da wać ko lej -
nym ko rek tom, aby uzy skać bar dziej na tu -
ral ny efekt koń co wy. 

Za rów no za bie gi, jak i pre pa ra ty mu szą
speł niać naj su row sze nor my bez pie czeń -
stwa, po nie waż nie są to pro ce du ry ra tu ją ce
ży cie, a wpły wa ją ce je dy nie na po pra wę je -
go ja ko ści. Stąd też przed roz po czę ciem za -
bie gów este tycz nych na le ży każ do ra zo wo
usta lić z pa cjen tem plan po stę po wa nia te ra -
peu tycz ne go oraz za pro po no wać ta ki za -
bieg lub se rię za bie gów, które bę dą naj od -
po wie dniej sze dla da nej oso by. 

Wy peł nia cze opar te na ba zie kwa su hia -
lu ro no we go sta no wią jed ną z czę ściej wy -
ko ny wa nych obe cnie grup za bie gów este -
tycz nych. Po da je się je naj czę ściej pod skór -
nie w ce lu zwięk sze nia ob ję to ści i ko rek cji
głę bo kich lub śre dnio głę bo kich bruzd
i zmar szczek. Wy peł nia cze moż na rów nież
po da wać w ce lu zwięk sze nia ob ję to ści ust
lub w ce lu wy ko na nia tzw. nie chi rur gicz ne -
go li ftin gu twa rzy. 

Olbrzy mia ilość pre pa ra tów do stęp nych
na ryn ku po wo du je, że le ka rze czę sto sta ją
przed py ta niem o to, ja ki wy peł niacz bę dzie
naj lep szy do za sto so wa nia u da ne go pa cjen ta.

Pod sta wo wym kry te rium wy bo ru wy -
peł nia cza po win na być ja kość i zwią za ne
z nią bez pie czeń stwo wy ko ny wa ne go za -
bie gu wraz z kry te rium, ja kim jest gę stość,
czas utrzy my wa nia się pro duk tu czy też ro -
dzaj sie cio wa nia da ne go pre pa ra tu.

Pod tym wzglę dem na uwa gę za słu gu je
li nia pre pa ra tów Per fec tha® pro du ko wa nych
przez fran cu skie la bo ra to rium Obvie Li ne.
Fir ma ta zaj mu je się pro duk cją kwa su hia lu -
ro no we go od po nad 10 lat, a pierw si przed -
sta wi cie le li nii Per fec tha® otrzy ma li cer ty fi ka -
ty ja ko ści CE i ISO w 2007 ro ku. La bo ra to -
rium Obvie Li ne sta le ulep sza pro ces pro -
duk cji kwa su hia lu ro no we go i w ostat nim
cza sie wpro wa dzi ło tech no lo gię E-brid,
która po zwo li ła na uzy ska nie pro duk tu
o wy so kiej ma sie czą stecz ko wej i wy so kiej
czy sto ści hia lu ro nia nu so du. Wpro wa dzo no
rów nież więk szą ilość wią zań ko wa len cyj -
nych, co spo wo do wa ło zwięk sze nie ela -
stycz no ści pre pa ra tu i przedłu że nie cza su je -
go utrzy my wa nia się w tkan kach. Więk sza
ilość wią zań ko wa len cyj nych jest rów nież
od po wie dzial na za po pra wę pla stycz no ści
i spo i sto ści pro duk tu, co z ko lei za po bie ga
prze mie szcza niu się pro duk tu z miej sca po -
da nia i unie moż li wia je go co fa nie się po
wstrzyk nię ciu. Kon tro lo wa ny pro ces po łą -
cze nia wy so ce usie cio wa ne go HA z nie wiel -
ką ilo ścią nie u sie cio wa ne go HA spra wia, że
Per fec tha® ma do sko na łe wła ści wo ści prze -
pły wo we uła twia ją ce in iek cję.

Per fec tha® Sub Skin prze zna czo na jest
do wo lu me trii twa rzy, mo de lo wa nia ko ści
po licz ko wych, jarz mo wych i wy peł nia nia
du żych ubyt ków skór nych. Per fec tha® Sub -
Skin, dzię ki za sto so wa niu no wej tech no lo gii
E-BRID, udo sko na lo nych wią zań mię dzy -
czą stecz ko wych, spra wia, że pro dukt jest
wy so ce bio kom pa ty bil ny, a jed no cze śnie
da je dłu go utrzy mu ją cy się efekt este tycz ny.
Jest to pro dukt o naj dłuż szym cza sie utrzy -
my wa nia tkan ko we go, a je go za sto so wa nieRyc. 1. Gama preparatów Perfectha®.
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to: ko rek ta owa lu twa rzy, po więk sze nie po -
licz ków i podbród ka, odmło dze nie dło ni.

Per fec tha® De ep to pro dukt prze zna -
czo ny dla pa cjen tów z głę bo ki mi zmar szcz -
ka mi, bru zda mi oraz osób pra gną cych do -
dać ob ję to ści swo im ustom. Pre pa rat prze -
zna czo ny jest rów nież do nie chi rur gicz nej
ry no pla sty ki no sa. Per fec tha® De ep utrzy -
mu je się w orga ni zmie po wy żej 12 mie się cy
i wska za na jest w szcze gól no ści do zwięk -
sze nia ob ję to ści ust, ko rek ty no sa, ko rek ty
„li nii ma rio net ki”. Per fec tha® Derm to pro -
dukt prze zna czo ny dla pa cjen tów ze śre -
dniej głę bo ko ści zmar szcz ka mi, pra gną cych
po pra wić kon tur ust czy w sub tel ny spo sób
je uwy dat nić. Oprócz efek tu wy gła dze nia
pre pa rat w wi docz ny spo sób odży wi i na wil -
ży skórę. Per fec tha® Derm znaj du je za sto so -
wa nie w przy pad ku: ko rek ty „lwich zmar -
szczek”, ko rek ty kon tu ru ust, unie sie nia opa -
da ją cych ką ci ków, zwięk sze nia ob ję to ści ust.

Per fec tha® Fi ne Li nes to pro dukt prze -
zna czo ny do ko rek ty po wierz chow nych
i drob nych zmar szczek, który, oprócz ich
zni we lo wa nia, wy gła dzi oraz na wil ży skórę.
Wska za ny do: ko rek ty li nii wo kół oczu, re -
duk cji cie ni,  li nii wo kół ust.

Za bieg przy uży ciu Per fec tha® Com ple -
ment za le ca ny jest w ce lu ogól ne go odmło -
dze nia, na wil że nia i za gę szcze nia skóry twa -
rzy, szyi, de kol tu i grzbie tów dło ni. Mo że
być sto so wa ny do wszy st kich ro dza jów
skóry. W wy ra źnym stop niu uzu peł ni nie do -
bór kwa su hia lu ro no we go, który ma dzia ła -
nie sil nie na wil ża ją ce i odbu do wu ją ce, sty -
mu lu je fi bro bla sty do pro duk cji ko la ge nu,
do dat ko wo chro ni je przed cy to sta tycz nym
dzia ła niem wol nych ro dni ków. Dzię ki za bie -
go wi Per fec tha® Com ple ment skóra sta je się
wy ra źnie na wil żo na, bar dziej ję dr na, peł na
bla sku, wy o strza się owal twa rzy, a drob ne
zmar szcz ki zo sta ją spły co ne. Naj więk szą ko -
rzy ścią dla pa cjen ta jest świe ży, na tu ral ny
wy gląd, po nie waż skóra odzy sku je utra co ny

blask i – co waż ne – jest na wil żo na rów nież
od we wnątrz. Wska za nia: na wil że nie, ko -
rek ta de kol tu, te ra pia łą czo na z pre pa ra ta mi
do me zo te ra pii.

Sze ro ka ga ma pro duk tów Per fec tha®

umoż li wia za sto so wa nie ich prak tycz nie
w każ dym wska za niu umoż li wia ją cym po da -
nie kwa su hia lu ro no we go. Naj waż niej szą
jed nak ce chą pro duk tów jest wy so ka ja kość
za sto so wa ne go kwa su hia lu ro no we go, po -
par ta ba da nia mi kli nicz ny mi i opa ten to wa ną
pro ce du rą pro duk cji, a tak że in no wa cyj na
tech no lo gia E-BRID, umoż li wia ją ca uzy ska -
nie pro duk tu o po żą da nej pla stycz no ści
i przedłu żo nym cza sie utrzy my wa nia się
oraz wy so ki pro fil bez pie czeń stwa. 
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