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Pierwsze oznaki upływającego czasu widoczne są na naszej skórze już
dosyć wcześnie, przeważnie około 30 roku życia. Procesów starzenia się
nie możemy zupełnie zatrzymać, ale istnieją metody, które pozwalają na to,
abyśmy zawsze wyglądali młodo i świeżo. Zagadnieniem tym zajmuje się
medycyna estetyczna.
Medycyna estetyczna to stosunkowo młoda gałąź medycyny, która
za główny cel stawia sobie poprawę
naszego wyglądu, a poprzez to –
również samopoczucia.
Zabiegi medycyny estetycznej
pozwalają na usuwanie zmarszczek,
rewitalizację okolicy oczu, korektę
owalu twarzy, podkreślenie kości
policzkowych, modelowanie i powiększenie ust czy likwidację blizn
potrądzikowych. Można także przy
ich pomocy zlikwidować nadmierną
potliwość, zahamować nadmierne
wypadanie włosów, usunąć przebarwienia na skórze, zamknąć rozszerzone naczynka czy też pozbyć
się cellulitu, rozstępów lub lokalnego nadmiaru tkanki tłuszczowej.
Duża część zabiegów ukierunkowana jest na poprawę jakości skóry
– jej odmłodzenie oraz rewitalizację.
Takie zabiegi wykonuje się przeważnie na odsłoniętych częściach
ciała, czyli na twarzy, szyi, dekolcie
i grzbietach rąk. Skóra starzeje się
tam bowiem najszybciej.
Dobrodziejstwo czy fanaberia?
Niektórzy uważają, że medycyna estetyczna służy wyłącznie zaspokajaniu własnej próżności. Bar-
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dziej szkodzi niż pomaga i powinno się
jej unikać. Media cały czas bombardują
nas przecież zdjęciami celebrytów, którzy
przesadzili z tego rodzaju zabiegami.
Coraz więcej osób docenia jednak
fakt, że dzięki zabiegom medycyny estetycznej możemy zadbać o siebie w skuteczny sposób. Wszyscy przecież troszczymy się o swój wygląd. Stylizujemy
włosy, myjemy się, używamy kosmetyków, chodzimy do dentysty, do kosmetyczki, schludnie i modnie ubieramy się.
Robimy bardzo dużo, żeby dobrze wyglądać, ponieważ inni w głównej mierze
oceniają nas właśnie po wyglądzie. Dlaczego więc negować akurat to, co oferuje
nam współczesna medycyna estetyczna?
Ci, którzy korzystają z zabiegów,
bardzo często nie przyznają się do tego
nikomu, nawet rodzinie. Temat ten jest
bowiem wciąż uznawany za wstydliwy
i krępujący. Pozostaje wierzyć, że w przyszłości będzie się to zmieniało i coraz
więcej ludzi będzie podchodziło do medycyny estetycznej w otwarty i nieskrępowany sposób.
Jakie zabiegi?
Każdy z pewnością znajdzie w szerokiej ofercie gabinetów medycyny estetycznej coś dla siebie. Dla jednych
będą to zabiegi typowo upiększające

(np. powiększenie ust), dla innych ukierunkowane na profilaktykę starzenia się
skóry (np. osocze bogatopłytkowe), a dla
jeszcze innych zabiegi mające na celu powstrzymanie wypadania włosów, leczenie bruksizmu czy nadmiernej potliwości.
Trzy najważniejsze grupy zabiegów
medycyny estetycznej obejmują zabiegi
z wykorzystaniem toksyny botulinowej
(botoksu), kwasu hialuronowego oraz zabiegi mezoterapii, których głównym celem jest rewitalizacja skóry.
Botoks
Zabiegi z wykorzystaniem toksyny
botulinowej (zwanej zwyczajowo botoksem), pozwalają na rozluźnienie wybranych mięśni mimicznych twarzy. Dzięki
temu skóra, która leży nad rozluźnionymi
w ten sposób mięśniami „odpoczywa”
i nie jest ciągle zaginana.
Efektem stosowania botoksu na twarzy jest redukcja zmarszczek mimicznych,
przywrócenie młodszego wyglądu oraz
odprężenie twarzy bez zmiany jej naturalnego wyrazu.
Botoks najczęściej stosowny jest do
likwidacji zmarszczek poziomych czoła,
zmarszczek pionowych między brwiami
(tzw. zmarszczki lwie) oraz zmarszczek
w zewnętrznych kącikach (tzw. kurze łapki).
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www.drstyczen.pl, www.mezoterapia.pl
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