
PREPARATY RESTYLANE® SKINBOOSTERS™ 
TO PRZEŁOMOWA SERIA PREPARATÓW 
GŁĘBOKO NAWILŻAJĄCYCH, POPRAWIAJĄCYCH 
OD WEWNĄTRZ OGÓLNĄ JAKOŚĆ SKÓRY, 
ZAPEWNIAJĄC JEJ NATURALNY BLASK.

NA CZYM POLEGAJĄ ZABIEGI RESTYLANE SKINBOOSTERS?

Restylane Skinboosters to zupełnie nowe podejście do zagadnienia rewitalizacji 
skóry, opracowane w celu zapewnienia nawilżenia głębokich warstw skóry oraz 
długotrwałej poprawy ogólnej jakości skóry. Oznacza to zwiększenie stopnia 
nawilżenia całej skóry, co zapewnia jej zdrowy blask, poprawiając tym samym 
wygląd jej powierzchni.

DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ ZABIEGI  
RESTYLANE  SKINBOOSTERS?

Restylane Skinboosters to wielozadaniowe preparaty, które można zastosować:

 U kobiet i mężczyzn z każdym typem skóry

 U osób z młodszą bądź bardziej dojrzałą skórą

 Na twarzy, ustach, szyi, dłoniach i dekolcie

  U osób, które pragną poprawić strukturę swojej skóry, 
tj. osoby z bliznami po trądziku bądź z foto-uszkodzeniami skóry

W JAKI SPOSÓB RESTYLANE SKINBOOSTERS ZAPEWNIAJĄ 
GŁĘBOKIE NAWILŻENIE SKÓRY?

Restylane Skinboosters, podobnie jak jabłko pobierające wodę z gałązki, 
nawilżają skórę od wewnątrz, aby zapewnić piękny efekt na zewnątrz.

Skóra potrzebująca nawilżenia 
jak wyschnięte jabłko

Po głębokim nawilżeniu, skóra 
rozkwita i nabiera promiennego 
wyglądu



CZY ZABIEGI SĄ BEZPIECZNE?

Tak. Kwas hialuronowy ma zastosowanie w preparatach kosmetycznych 
oraz medycznych. Restylane Skinboosters opracowane zostały w oparciu 
o doświadczenie z wypełniaczami Restylane, po 16 latach badań i ponad 
20 milionach zabiegów, począwszy od 1996 roku. Skuteczność, mechanizm 
działania i długoterminowe bezpieczeństwo kwasu hialuronowego zostały 
potwierdzone w badaniach klinicznych.

NA JAKICH OBSZARACH MOŻNA UZYSKAĆ POPRAWĘ WYGLĄDU 
SKÓRY PO ZASTOSOWANIU RESTYLANE SKINBOOSTERS?

Obszary, na których można wykonywać zabiegi, obejmują:

 Twarz  Dłonie

 Usta  Dekolt

 Szyję

CZY SKINBOOSTERS MOŻNA ŁĄCZYĆ Z INNYMI TERAPIAMI?

Tak. Restylane Skinboosters to wszechstronny wybór terapeutyczny. Mogą być 
stosowane samodzielnie bądź w połączeniu z innymi terapiami estetycznymi. 
Państwa lekarz pomoże w wyborze preparatów oraz ustali harmonogram leczenia, 
tak by osiągnąć możliwie najlepsze wyniki.

ILE CZASU TRWA ZABIEG?

Po wstępnej konsultacji z lekarzem, zabieg zwykle trwa  
od 15 do 20 minut.

ILU SESJI TERAPEUTYCZNYCH WYMAGA PACJENT?

W celu uzyskania optymalnych wyników, zaleca się, by pacjent otrzymał:

   Jeden kurs początkowy, składający się zwykle z 3 zabiegów, 
w odstępach 2-4 tygodni

  Regularne zabiegi podtrzymujące, wykonywane 
co około 6 miesięcy

CZY PACJENT NATYCHMIAST ZAUWAŻY  
EFEKT ZABIEGU?

Efekty pojawiają się stopniowo i w subtelny sposób. O ile pacjent może zauważyć 
poprawę już po jednej sesji terapeutycznej, w celu uzyskania optymalnych 
wyników należy przestrzegać protokołu zabiegów zaleconego powyżej bądź 
ustalonego przez lekarza indywidualnie.  
Dokładna liczba zabiegów zależy od rodzaju skóry, stosowanych  
produktów oraz obszarów skóry.


