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medycyna estetyczna

Biostymulacja kolagenu
jako źródło młodości

Ko la ge n dzie li się na 12 ty pów: od ty pu
I do XII. Do mi nu ją cą for mą ko la ge nu
w skórze czło wie ka jest ko la gen ty pu I (80-
90%), sta no wiąc włók ni stą pod po rę. Dru -
gim z ko lei jest ko la gen ty pu III (do 15%),
który opla ta włók na ko la ge nu I, od po wia da -
jąc za ich pra wi dło we uło że nie i twar dość
skóry. Ko la gen w spo sób na tu ral ny roz kła da -
ny jest na dro dze en zy ma tycz nej przez MMP
(me ty lo pro te i na zy ma cie rzy en zy ma tycz nej)
lub ule ga de gra da cji przez ko mór ki żer ne na
dro dze fa go cy to zy. 

Ko la gen za pew nia od po wie dnie na wil że -
nie, na pię cie oraz sprę ży stość skóry. Od po -
wia da za jej od por ność na roz cią ga nie, dzię -
ki nie mu jest wy trzy ma ła, a przy tym ela -
stycz na i ję dr na.

Przez ca łe ży cie czło wie ka ma miej sce
obrót me ta bo licz ny ko la ge nu. Zu ży ty ule ga
de gra da cji, a bra ki są na tych miast uzu peł nia -
ne. Pro ces ten słab nie wraz z wie kiem, co
po wo du je po gar sza nie kon dy cji skóry. Czyn -
ni ki ta kie jak pro mie nio wa nie sło necz ne,
wol ne ro dni ki, to ksy ny czy stres na si la ją ten
pro ces. Re zul ta tem są zmia ny struk tu ral ne
skóry, m.in. zmar szcz ki, bru zdy, wiot kość
czy cel lu lit. 

Od oko ło 25. ro ku ży cia czło wiek tra ci
1,5% ko la ge nu rocz nie, a jed no cze śnie
zmia nie ule ga sto su nek ilo ścio wy ko la ge nu
ty pu I do ko la ge nu ty pu III. Uby tek ko la ge -
nu po wo du je za pa da nie się wierzch niej
war stwy skóry. W efek cie zmia ny struk tu -
ral ne skóry, w tym zmar szcz ki, po głę bia ją

Kolagen tworzy sprężyste rusztowanie dla skóry i jest dla niej
najważniejszym fundamentem podporowym. Jest ona bowiem
zbudowana w 80% z włókien kolagenowych. Dzięki swojej
rozciągliwości i odporności na urazy zapewnia gładką, zdrową i napiętą
cerę. Kolagen syntetyzowany jest w fibroblastach i zbudowany 
z długich, spiralnych łańcuchów peptydowych. Trzy skręcone spiralnie
łańcuchy polipeptydowe tworzą razem superhelisę stanowiącą
podstawową strukturę budowy kolagenu.
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się i uwi dacz nia ją. Aby za ha mo wać pro ces
ubyt ku ko la ge nu, po szu ku je się pro duk tów
mo gą cych sty mu lo wać fi bro bla sty do je go
syn te zy. 

Jed nym z ta kich pro duk tów jest Li ne ra se.
Sty mu lu je on fi bro bla sty do syn te zy ko la ge -
nu, tym sa mym w na tu ral ny spo sób odży wia
i odmła dza ce rę oraz spra wia, że jest ona
gład sza i pro mien na.

Kom ple kso wa te ra pia Li ne ra se

Pierw szym eta pem te ra pii jest Li ne ra se
Pe el Off, który po zwa la usu nąć zro go wa cia -
ły na skórek oraz zmięk cza i na wil ża skórę.
Skła dni ki ak tyw ne (re ti nol, wi ta mi na C, kwas
gli ko lo wy i cy try no wy HA, ko la gen, pep ty dy)
umoż li wia ją wy gła dze nie skóry, zwięk sza jąc
tym sa mym bio do stęp ność tych sub stan cji
oraz dzia ła nie klu czo we go eta pu, ja kim jest
in iek cja Li ne ra se.

Dru gi etap to za bieg wła ści wy i naji stot niej -
szy, de dy ko wa ny na wet naj de li kat niej szym
oko li com twa rzy czy ca łe go cia ła. In iek cję pre -
pa ra tu wy ko nu je się zgo dnie z pro to ko łem
wy łącz ne go dys try bu to ra w Pol sce. Po da wa ny

jest on śród skór nie, przy wy ko rzy sta niu igły
o od po wie dnim roz mia rze. 

Bar dzo waż ną kwe stią jest za sto so wa nie
od po wie dniej, zop ty ma li zo wa nej daw ki 100
mg ate lo ko la ge nu, która wy stę pu je wy łącz -
nie w pro duk cie Li ne ra se – po zwa la ona na
za cho wa nie peł ne go pro fi lu bez pie czeń stwa
i wy so kiej sku tecz no ści.

Etap trze ci to na ło że nie Re sto ring
Mask i wy ko na nie na jej ba zie de li kat ne go
ma sa żu, dzię ki które mu ma secz ka wchła -
nia się cał ko wi cie. Ma ska koi, przy spie sza

Ryc. 1. Kompleksowa terapia Linerase – Peel Off,
Ampułka Linerase, Restoring Mask, Anti Aging
Cream.
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go je nie i re ge ne ra cję skóry po za bie gu,
uszczel nia na czy nia, na wil ża i uję dr nia
skórę.

Czwar tym pro duk tem jest An ti Aging
Cre am prze zna czo ny do pie lę gna cji po za -
bie go wej, sto so wa ny przez pa cjen ta w do -
mu (ra no i wie czo rem) dla utrzy ma nia efek -
tów za bie gu. W je go skła dzie znaj du ją się
mię dzy in ny mi: an ty o ksy dan ty, ko la gen, pan -
te nol, wi ta mi na F, a tak że fla wo no li gan Sy li -
bi ne po zy ski wa ny z łu pin na sien nych oste o -
pe stu pla mi ste go o dzia ła niu prze ciw za pal -
nym i an ty o ksy da cyj nym. Kom ple kso wa
te ra pia sty mu lu je pro duk cję no wych fi bro -
bla stów, które wy twa rza ją no we, mło de
włók na ko la ge no we, przy czy nia jąc się tym
sa mym do młod sze go, zdro we go wy glą du
skóry. 

Prze wa gą Li ne ra se nad podob ny mi pro -
duk ta mi na ryn ku jest je go zdol ność do
odbu do wy i na pra wy tka nek na sku tek bio -
re ge ne ra cji. Za bieg z uży ciem Li ne ra se nie
po sia da ogra ni czeń wie ko wych – jest sku -

tecz ny i bez piecz ny u osób od 25. ro ku ży -
cia. Moż na go sto so wać za rów no pro fi lak -
tycz nie w ce lu za ha mo wa nia pro ce sów sta -
rze nia po przez utrzy ma nie pra wi dło we go
po zio mu ko la ge nu, jak i lecz ni czo dla odzy -
ska nia utra co nej ję dr no ści, gę sto ści i ela stycz -
no ści skóry. 

Peł na ku ra cja obej mu je za zwy czaj 2 do
4 za bie gów wy ko ny wa nych w od stę pach
14-21 dni, jed nak o ich czę sto tli wo ści
i licz bie de cy du je le karz spe cja li sta, za leż -
nie od wie ku pa cjen ta i in dy wi du al nych
po trzeb oraz sta nu skóry. Te ra pia jest pro -
ce du rą me dycz ną, wy ko ny wa ną wy łącz nie
przez le ka rzy. Pierw sze efek ty są wi docz -
ne już po kil ku dniach. Po tym cza sie wi dać
po pra wę ela stycz no ści i na pię cia. Osta -
tecz ne re zul ta ty osią ga się po oko ło mie -
sią cu od ukoń cze nia peł nej, in dy wi du al nie
do bra nej przez spe cja li stę te ra pii. Dla
pod trzy ma nia efek tu za le ca się wy ko na nie
1 za bie gu co 3 mie sią ce lub po wtórze nie
te ra pii po oko ło pół ro ku.
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