
Wy�peł�nia�nie� tka�nek�mięk�kich�w ce�lu�ko�rek�cji�de�fek�-
tów�ob�ję�to�ści,�głów�nie�w ob�rę�bie�twa�rzy�i grzbie�tów
rąk,� oraz� spły�ca�nia� zmarsz�czek� i bruzd� to� jed�-

na z naj�częst�szych� pro�ce�dur� wy�ko�ny�wa�nych�w ga�bi�ne�tach
me�dy�cy�ny�es�te�tycz�nej�na ca�łym�świe�cie.�Bez�tzw.�wy�peł�nia�czy
me�dy�cy�na es�te�tycz�na nie�ofe�ro�wa�ła�by�dziś�tak�wie�le�ko�rzy�ści
swoim�pacjentom,�a le�ka�rze�po�zba�wie�ni�by�li�by�bar�dzo�sku�-
tecz�ne�go�i bez�piecz�ne�go�na�rzę�dzia�do wal�ki�z po�stę�pu�ją�cy�mi
ob�ja�wa�mi�sta�rze�nia�się.

Wy peł nia cze
Wy�peł�nia�cze�to�sub�stan�cje,�któ�re�wstrzy�ku�je�się�śród�skór�-
nie�lub�pod�skór�nie (a cza�sa�mi�jesz�cze�głę�biej,�pod mię�śnie)
po to,�aby�od�bu�do�wać�utra�co�ną�z róż�nych�przy�czyn�ob�ję�tość

tkan�ki�pod�skór�nej�lub�wy�gła�dzić�zmarszcz�ki�i bruz�dy,�któ�re�po�-
wsta�ją�w wy�ni�ku�po�stę�pu�ją�cych�pro�ce�sów�sta�rze�nia�się.
Sto�so�wa�nie�sub�stan�cji�wy�peł�nia�ją�cych�ma�na ce�lu�ni�we�lo�wa�-
nie�nie�ko�rzyst�nych�efek�tów�sta�rze�nia�się�twa�rzy wy�wo�ła�-
nych�fi�zjo�lo�gicz�ną�utra�tą�tkan�ki�tłusz�czo�wej�i łącz�nej�oraz�prze�-
bu�do�wą� struk�tur� kost�nych� i chrzęst�nych� zwią�za�nych� z wie�-
kiem.�Wy�peł�nia�cze�ma�ją�też�za za�da�nie�„prze�ciw�dzia�łać”�si�-
łom�gra�wi�ta�cji,� któ�re�wraz� z utra�tą� ob�ję�to�ści� i ela�stycz�no�ści
tka�nek�na�da�ją�nam�smut�ny�i zmę�czo�ny�wy�gląd.�
Dzię�ki�wy�peł�nia�czom�mo�że�my�przy�wró�cić�twa�rzy�lub�dłoniom
młod�szy�wy�gląd.�Mo�że�my�też�od�su�nąć�w cza�sie,�oczy�wi�ście
je�że�li�da�na oso�ba�od�czu�wa�ta�ka�po�trze�bę,�ko�niecz�ność�wy�-
ko�na�nia�za�bie�gów�in�wa�zyj�nych�z za�kre�su�chi�rur�gii�pla�stycz�nej,
np.�li�ftin�gu�twa�rzy.�

Wypełnianie tkanek 
miękkich w medycynie estetycznej
Wypełnianie tkanek miękkich to dzisiaj jeden z kluczowych obszarów
zainteresowania medycyny estetycznej. Za pomocą tzw. wypełniaczy możemy
powiększać określone rejony twarzy, modelować jej owal, spłycać zmarszczki
i bruzdy oraz wypełniać blizny. Zabiegi te są małoinwazyjne, bezpieczne i dają
odwracalne w skutkach efekty. Można śmiało powiedzieć, że bez wypełniaczy
nie byłoby współczesnej medycyny estetycznej.

Dr Przemysław Styczeń 
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Wczo raj…
Do wy�peł�nia�nia� tka�nek� mięk�kich� pró�bo�wa�no� w prze�szło�ści
uży�wać�róż�nych�sub�stan�cji.�Po pierw�szych�pró�bach�sto�so�wa�-
nia�au�to�lo�gicz�nej,�czy�li�wła�snej,�tkan�ki�tłusz�czo�wej (po�-
nad 100�lat�te�mu!),�przez�dłu�gi�czas�wy�ko�rzy�sty�wa�no�do te�go
ce�lu�pa�ra�fi�nę�oraz płyn�ny�si�li�kon.�Sub�stan�cje�te�po�wo�do�-
wa�ły� jed�nak�znacz�ne�skut�ki�ubocz�ne,�or�ga�nizm� trak�to�wał� je
jak�cia�ło�ob�ce�i w koń�cu�za�bro�nio�no�ich�sto�so�wa�nia.
Du�żym�prze�ło�mem�by�ło�wpro�wa�dze�nie�na ry�nek�ko�la�ge�nu
(w la�tach 80-tych�ubie�głe�go�wie�ku).�Da�je�on�do�bre�efek�ty,�ale
do�syć�czę�sto�po�wo�du�je�uczu�le�nia.�Przed je�go�wstrzyk�nię�ciem
ko�niecz�ne� jest�więc�wy�ko�na�nie�dwu�eta�po�wych� te�stów�skór�-
nych,�któ�re�są�kło�po�tli�we�i u czę�ści�osób�wy�klu�cza�ją�za�sto�so�-
wa�nie.�Du�żą�wa�dą�ko�la�ge�nu�jest�też�to,�że�uzy�ska�ny�efekt
jest�krót�ko�trwa�ły,�w związ�ku�z czym�za�bie�gi�je�go�wstrzyk�nię�-
cia� trze�ba� co� kil�ka�mie�się�cy�po�wta�rzać.�Ko�la�gen� jest� na�dal
sto�so�wa�ny�w nie�któ�rych�kra�jach�(np.�w USA),�ale�w Pol�sce�już
się�go�nie�uży�wa.
Przez�pe�wien�okres�po�pu�lar�ne�by�ły�tak�że�tzw.�wy�peł�nia�cze
trwa�łe (np.�Aqu�amid),�któ�re�da�wa�ły�per�ma�nent�ne�efek�ty�wy�-
peł�nie�nia�po jed�no�ra�zo�wym�wstrzyk�nię�ciu.�Dzi�siaj�za�re�zer�wo�-
wa�ne�są�one�tyl�ko�do szcze�gól�nych�przy�pad�ków,�np.�dla�osób
z ma�syw�nym�za�ni�kiem�tkan�ki�tłusz�czo�wej�na twa�rzy�po�wsta�-
łym�w wy�ni�ku�za�ka�że�nia�wi�ru�sem�HIV.�

�… i dziś
Praw�dzi�wą� re�wo�lu�cją� oka�za�ło� się� wpro�wa�dze�nie� na ry�nek
kwa�su�hia�lu�ro�no�we�go,�któ�ry�w me�dy�cy�nie�es�te�tycz�nej�jest
sto�so�wa�ny�od kil�ku�na�stu�lat.�Jest�on�obec�nie�naj�po�pu�lar�niej�-
szym� wy�peł�nia�czem,� po�sia�da�ją�cym� naj�szer�sze� wska�za�nia
i za�sto�so�wa�nie.�
Kwas�hia�lu�ro�no�wy� jest�pro�du�ko�wa�ny�przez�wie�le� firm,� któ�re
sta�le�mo�dy�fi�ku�ją�i ulep�sza�ją�swo�je�pro�duk�ty.
Oprócz�kwa�su�hia�lu�ro�no�we�go,�do wy�peł�nia�nia�tka�nek�mięk�-
kich�wy�ko�rzy�stu�je�się�rów�nież�związ�ki�syn�te�tycz�ne,�któ�rych
dzia�ła�nie�opie�ra�się�w głów�nej�mie�rze�na sty�mu�lo�wa�niu
pro�duk�cji� wła�sne�go� ko�la�ge�nu.� Do naj�po�pu�lar�niej�szych
z nich�na�le�żą:�hy�drok�sy�apa�tyt�wap�nia�(Ra�dies�se),�po�li�ka�-
pro�lak�ton�(El�lan�se)�oraz�kwas�po�lim�le�ko�wy�(Sculp�tra).�
Tak�że�prze�szcze�pia�nie�au�to�lo�gicz�nej�tkan�ki�tłusz�czo�wej�prze�-
ży�wa�swój�re�ne�sans,�od�kąd�udo�sko�na�lo�no�ta�kie�spo�so�by�jej
po�bie�ra�nia�i po�da�wa�nia,�któ�re�za�pew�nia�ją�sa�tys�fak�cjo�nu�ją�cą
jej�prze�ży�wal�ność�w miej�scu�wstrzyk�nię�cia.

Jak to dzia ła?
Efek�tem�wstrzy�ki�wa�nia�sub�stan�cji�wy�peł�nia�ją�cych�do tka�nek
mięk�kich� jest� po�więk�sze�nie� ich� ob�ję�to�ści.�Wstrzyk�nię�ty� pro�-
dukt�wy�peł�nia�tkan�kę�i uno�si�ją,�bądź�ni�we�lu�je�za�głę�bie�nia�(np.
zmarszcz�ki�lub�bruz�dy)�wi�docz�ne�na skó�rze.�
Każ�da�sub�stan�cja,�oprócz�fi�zycz�ne�go�wy�peł�nie�nia�tkan�-
ki,�sty�mu�lu�je�tak�że�– wmniej�szym�lub�więk�szym�stop�niu
– two�rze�nie�się�wła�sne�go�ko�la�ge�nu.�Sam�bo�dziec�in�iek�cji
(na�kłu�cie�skó�ry)�oraz�me�cha�nicz�ne�od�dzia�ły�wa�nie�wy�peł�nia�-
cza,�np.�kwa�su�hia�lu�ro�no�we�go,�po�da�ne�go�do skó�ry�po�bu�dza
fi�bro�bla�sty�do pro�duk�cji�wła�sne�go�ko�la�ge�nu.�Ko�la�gen,�sta�no�-
wią�cy�je�den�ze�skład�ni�ków�ma�cie�rzy�po�za�ko�mór�ko�wej,�na�da�-
je�zaś�skó�rze�ob�ję�tość�i sprę�ży�stość.�W ten�spo�sób�fi�zycz�ny
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efekt�do�da�nia�ob�ję�to�ści�jest�w na�tu�ral�ny�spo�sób�po�tę�go�wa�ny
po�przez�pro�mo�cję�na�tu�ral�nych�pro�ce�sów�re�ge�ne�ra�cji�za�cho�-
dzą�cych�w skó�rze.
Nie�któ�re�wypeł�nia�cze,�któ�re�dzia�ła�ją�głów�nie�po�przez�sty�mu�-
la�cję�two�rze�nia�się�wła�snej�tkan�ki�łącz�nej,�ta�kie�jak�hy�drok�sy�-
apa�tyt�wap�nia�i po�li�ka�pro�lak�ton,�po�sia�da�ją�wła�sną�ma�cierz�za�-
pew�nia�ją�cą�im�ob�ję�tość.�Jest�nią�kar�bok�sy�me�ty�lo�ce�lu�lo�wa�so�-
do�wa.�Kwas�po�lim�le�ko�wy�nie�za�pew�nia�po�więk�sze�nia�ob�ję�to�-
ści�od ra�zu,�po�nie�waż�dzia�ła�on�tyl�ko�i wy�łącz�nie�po�przez�sty�-
mu�la�cję�pro�duk�cji�wła�sne�go�ko�la�ge�nu.�Re�zul�tat�je�go�po�da�nia
za�czy�na więc�być�wi�docz�ny�do�pie�ro�po kil�ku�ty�go�dniach.

Na jak dłu go?
Efek�ty�za�sto�so�wa�nia�wy�peł�nia�cza�utrzy�mu�ją�się�od kil�-
ku�do kil�ku�na�stu�mie�się�cy, w za�leż�no�ści�od ro�dza�ju�za�sto�-
so�wa�ne�go� pre�pa�ra�tu,� je�go� gę�sto�ści,� głę�bo�ko�ści� po�da�nia
i osob�ni�czych�cech�pa�cjen�ta.
Nie�zdro�wy�tryb�ży�cia,�pa�le�nie�ty�to�niu,�prze�sad�ne�opa�la�nie�czy
pod�da�wa�nie�się�za�bie�gom�po�wo�du�ją�cym�roz�grze�wa�nie� tka�-
nek�mo�gą�znacz�nie�skró�cić�czas�utrzy�my�wa�nia�się�ko�rzyst�-
nych�re�zul�ta�tów,�szcze�gól�nie� je�że�li�za�sto�so�wa�nym�wy�peł�nia�-
czem�był�kwas�hia�lu�ro�no�wy.
Pa�cjen�ci�py�ta�ją�czę�sto,�czy�skó�ra,�już�po wchło�nię�ciu�się�wy�-
peł�nia�cza,�bę�dzie�wyglądała�lepiej�czy�gorzej�niż�przed zabie�-
giem.�Od�po�wiedź�brzmi:�le�piej,�po�nie�waż�sub�stan�cje�wy�peł�-
nia�ją�ce�za�apli�ko�wa�ne�do skó�ry� re�wi�ta�li�zu�ją� ją�w miej�scu� ich
po�da�nia.

Wysokie standardy
Stan�dar�dy�sta�wia�ne�sub�stan�cjom�wy�peł�nia�ją�cym�są�bar�dzo
wy�so�kie.�Wy�peł�nia�cze� są� wy�ro�ba�mi� me�dycz�ny�mi� kla�-
sy III (naj�wyż�szej),�któ�re� trak�tu�je�się�w me�dy�cy�nie� jak
cza�so�we�im�plan�ty.�Ma�ją�one�swo�je�wska�za�nia�re�je�stra�-
cyj�ne�oraz�za�sto�so�wa�nia�po�za re�je�stra�cyj�ne.
Każ�dy�wy�peł�niacz�przedwpro�wa�dze�niem�na ry�nek�mu�si�zo�stać
od�po�wied�nio�prze�ba�da�ny.�Ba�da�nia� te�mu�szą�przede�wszyst�-
kim� udo�wod�nić,� że� jest� on� bez�piecz�ny� i do�brze� to�le�ro�wa�ny
przez�or�ga�nizm.�Nie�mo�że�uczu�lać,�po�draż�niać�ani�wy�wo�-
ły�wać� sta�nów� za�pal�nych.� Po�wi�nien� utrzy�my�wać� się� sta�le
w miej�scu�po�da�nia�oraz�da�wać�na�tu�ral�ne�i dłu�go�trwa�łe�efek�ty.�
Od każ�dej�sub�stan�cji�wy�peł�nia�ją�cej�ocze�ku�je�się�rów�nież,�że
bę�dzie�ona�roz�kła�da�ła się�do nie�groź�nych�i ła�two�usu�wal�nych
przez�or�ga�nizm�me�ta�bo�li�tów.�

Wska za nia
Wy�peł�nia�cze�znaj�du�ją�w me�dy�cy�nie�es�te�tycz�nej� róż�no�rod�ne
za�sto�so�wa�nie.� Sto�su�je� się� je� naj�czę�ściej�do mo�de�lo�wa�nia
po�licz�ków,�li�nii�żu�chwy,�owa�lu�twa�rzy,�wy�peł�nia�nia�oko�-
li�cy�skro�ni,�do�li�ny�łez,�po�więk�sza�nia�oko�li�cy�ko�ści�jarz�-
mo�wych,�kon�tu�ro�wa�nia� i po�więk�sza�nia�ust,�pod�nie�sie�-
nia�opad�nię�tych�ką�ci�ków�ust,�ko�rek�cji�grzbie�tu�no�sa,�li�-
kwi�da�cji� bruzd� no�so�wo�-war�go�wych,� zmarsz�czek� „ma�-
rio�net�ki”,� bruz�dy� bród�ko�wo�-war�go�wej,� wy�peł�nia�nia
blizn�za�ni�ko�wych�po trą�dzi�ku� lub�ura�zach�oraz�wy�gła�-
dza�nia�drob�nych�zmarsz�czek�na twa�rzy.�Co�raz�czę�ściej
sto�su�je� się� je� rów�nież� do wy�peł�nia�nia� i od�mła�dza�nia
grzbie�tów�dło�ni.�



Naj�szer�sze� za�sto�so�wa�nie� po�sia�da� kwas� hia�lu�ro�no�wy,
któ�ry�moż�na wy�ko�rzy�stać�we�wszyst�kich�opi�sa�nych�po�wy�żej
przy�pad�kach.� Sub�stan�cji,� któ�re� po�sia�da�ją� sil�ne�wła�ści�wo�ści
sty�mu�la�cji�tkan�ki�łącz�nej,�a więc�hy�drok�sy�apa�ty�tu�wap�nia,�po�-
li�ka�pro�lak�to�nu�i kwa�su�po�lim�le�ko�we�go�nie�sto�su�je�się�z re�gu�ły
w miej�scach,�któ�re�są�naj�bar�dziej�de�li�kat�ne�i wraż�li�we,�ta�kich
jak�oko�li�ce�oczu,�usta�i czo�ło.�
Szcze�gó�ło�we�wska�za�nia�do za�sto�so�wa�nia�wy�peł�nia�cza
za�le�żą�przede�wszyst�kim�od je�go�ro�dza�ju�i wła�ści�wo�ści.

Za bieg
Po�da�nie�wy�peł�nia�cza�nie�wy�ma�ga�spe�cjal�ne�go�przy�go�to�-
wa�nia�pa�cjen�ta przed za�bie�giem.�Je�dy�ne,�o czym�war�to�pa�-
mię�tać�przedwi�zy�tą�w ga�bi�ne�cie�to,�aby�naj�le�piej�przez 2-3�dni
wcze�śniej� nie� przyj�mo�wać� le�ków� roz�rze�dza�ją�cych� krwi� (np.
aspi�ry�ny).�Mo�gą�one�bo�wiem�na�si�lać�krwa�wie�nie.
Przed wstrzyk�nię�ciem� wy�peł�nia�cza,� skó�rę� znie�czu�la� się� za�-
zwy�czaj� za po�mo�cą� kre�mu� EM�LA.� Moż�na też� za�sto�so�wać
znie�czu�le�nie�na�się�ko�we�(tzw.�stomatologiczne),�któ�re�czę�sto
wy�ko�rzy�stu�je� się� np.� przy mo�de�lo�wa�niu� i po�więk�sza�niu� ust
oraz�przy� likwidacji�bruzd�nosowo-wargowych. Nie�któ�re�wy�-
peł�nia�cze�za�wie�ra�ją�w swym�skła�dzie�sub�stan�cję�znie�czu�la�ją�-
cą�(li�do�ka�ina),�co�do�dat�ko�wo�po�zwa�la�zmniej�szyć�bo�le�sność
za�bie�gu.
Wszyst�kie�pre�pa�ra�ty�(z wy�jąt�kiem�kwa�su�po�lim�le�ko�we�go)�do�-
star�cza�ne�są�przez�pro�du�cen�tów�w po�sta�ci�go�to�wych,�ste�ryl�-
nie�za�pa�ko�wa�nych�am�puł�ko�strzy�ka�wek,�naj�czę�ściej�o po�jem�-
no�ści 1�ml.�Pod�czas� jed�ne�go� za�bie�gu� zu�ży�wa�my�prze�-
waż�nie 1-2�ml�pre�pa�ra�tu�wy�peł�nia�ją�ce�go,�a więc 1-2�am�-
puł�ko�strzy�kaw�ki.�W przy�pad�ku�ko�niecz�no�ści�po�da�nia�więk�-
szej�je�go�ilo�ści,�za�bieg�mo�że�być�po�dzie�lo�ny�na dwie�wi�zy�ty.
Po�zo�sta�łą�część�pre�pa�ra�tu�po�da�je�się�wte�dy�na ko�lej�nym�spo�-
tka�niu.
Uzy�ski�wa�ne�efek�ty�oraz�spo�sób�dzia�ła�nia�wy�peł�nia�cza�za�le�żą
nie�tyl�ko�od ro�dza�ju�sub�stan�cji,�ale�tak�że�od głę�bo�ko�ści�je�go
po�da�nia�i za�sto�so�wa�nej�tech�ni�ki.

Igłą i ka niu lą
Wy�peł�nia�cze�wstrzy�ku�je�się�do skó�ry�za po�mo�cą�igieł�o róż�nej
śred�ni�cy.�Im�bar�dziej�„gę�sty”�pre�pa�rat,�tym�śred�ni�ca�igły�mu�si
być�więk�sza.�Do skó�ry�moż�na je�po�da�wać�na róż�ną�głę�bo�-
kość�– za�rów�no�bar�dzo�płyt�ko,�ale�jak�też�głę�biej,�do środ�ko�-
wych�lub�głę�bo�kich�warstw�skó�ry.�
Przy po�da�wa�niu� wy�peł�nia�czy� do tkan�ki� pod�skór�nej� lub
jesz�cze�głę�biej�(pod mię�śnie,�czy�li�„na kość”)�wy�ko�rzy�stu�je
się�za�rów�no�igły,�jak�i tzw.�ka�niu�le.�Ka�niu�la�swo�im�wy�glą�-
dem� przy�po�mi�na dłu�gą� igłę (naj�czę�ściej� wy�ko�rzy�stu�je
się�ka�niu�le�o dłu�go�ści 50�lub 70�mm),�ale�jest�ona�ela�stycz�-
na i tę�po za�koń�czo�na.�Dziur�ka�przez� któ�rą�wy�do�sta�je� się
pre�pa�rat� jest� umiesz�czo�na nie� na koń�cu� tyl�ko� z bo�ku,
przy jej�koń�cu.�Dzię�ki�tę�pe�mu�za�koń�cze�niu�ka�niu�la�nie
uszka�dza� tak� bar�dzo� tka�nek,� jak� to� ma� miej�sce
w przy�pad�ku�igły.
Wy�peł�nia�cze�po�da�je�się�na wie�le�róż�nych�spo�so�bów.�Do naj�-
po�pu�lar�niej�szych�tech�nik�wy�ko�rzy�sty�wa�nych�przy po�da�wa�niu
pre�pa�ra�tów�na�le�żą:� li�nio�wa,�punk�to�wa,�ka�nap�ko�wa,�wa�chla�-
rzo�wa,�krzy�żo�wa�i sta�lag�mi�to�wa.�

Czy stość przede wszyst kim
Wy�peł�nia�nie� tka�nek� mięk�kich� wy�ma�ga� za�pew�nie�nia� od�po�-
wied�nich�wa�run�ków.�Bardzo�ważnym�ele�men�tem�pro�ce�-
du�ry� jest� do�kład�ne� oczysz�cze�nie� i zde�zyn�fe�ko�wa�nie
skó�ry�pa�cjen�ta nie�tyl�ko�w miej�scu,�w któ�rym�bę�dzie�my�wy�-
ko�ny�wać�za�bieg,�ale�tak�że�w je�go�naj�bliż�szym�są�siedz�twie.�
Sto�so�wa�na pod�czas�za�bie�gu�igła�lub�ka�niu�la�w żad�nym�mo�-
men�cie�nie�mo�że�ze�tknąć�się�z brud�ny�mi�ele�men�ta�mi�oto�cze�-
nia,�ta�ki�mi�jak�np.�na�sza�rę�ka�wicz�ka,�far�tuch,�ser�we�ta,�blat�sto�-
łu�czy�wło�sy� lub�nie�zde�zyn�fe�ko�wa�na skó�ra�pa�cjen�ta.�Po�da�-
wa�ny�pre�pa�rat�jest�ste�ryl�ny�i w ta�kim�sta�nie�mu�si�zo�stać
wstrzyk�nię�ty�do tka�nek.�
W przy�pad�ku�za�nie�czysz�cze�nia�igły�lub�ka�niu�li,�ra�zem�z pre�-
pa�ra�tem�wpro�wa�dza�ne�są�do or�ga�ni�zmu�nie�po�żą�da�ne�mi�kro�-
or�ga�ni�zmy.�Mo�gą�one�wy�wo�łać�za�ka�że�nie�lub�prze�trwać�w na�-
szych�tkan�kach�na�wet�przez�wie�le�lat�w po�sta�ci�tzw.�bio�fil�mu,
a na�stęp�nie�nie�spo�dzie�wa�nie�uak�tyw�nić�się�i roz�prze�strze�nić
pod�czas�ko�lej�nych�za�bie�gów�lub�pod�czas�cho�ro�by�czy�spad�-
ku�od�por�no�ści.

Po za bie gu
Osta�tecz�ny�efekt�za�bie�gu�z uży�ciem�wy�peł�nia�cza�moż�na oce�-
nić�naj�wcze�śniej�po 2�ty�go�dniach,�a w przy�pad�ku�kwa�su�po�-
lim�le�ko�we�go�po 6�ty�go�dniach.�
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Przez�pierw�sze�dni�miej�sca�wkłu�cia�i po�da�nia�wy�peł�nia�cza�by�-
wa�ją� z re�gu�ły� opuch�nię�te� i za�czer�wie�nio�ne.�Moż�li�wa� jest
przej�ścio�wa�asy�me�tria,�bo�le�sność�lub�za�si�nie�nie�wy�wo�-
ła�ne�pod�skór�ny�mi�wy�le�wa�mi�krwi.
Zde�cy�do�wa�na więk�szość�pa�cjen�tów�mo�że�wró�cić�do peł�nej
ak�tyw�no�ści�od ra�zu�po wyj�ściu�z ga�bi�ne�tu.�Przez�kil�ka�-kil�ka�na�-
ście�go�dzin�po za�bie�gu�pa�cjent� po�wi�nien� uni�kać�do�ty�ka�nia
miejsc�wkłu�cia,�przyj�mo�wa�nia�aspi�ry�ny,�al�ko�ho�lu,�ćwi�czeń�fi�-
zycz�nych,�go�rą�cych�ką�pie�li,�sau�ny�i so�la�rium.�

Moż li we po wi kła nia
Wstrzyk�nię�cie�wy�peł�nia�cza,�przy prze�strze�ga�niu�okre�ślo�nych
za�sad,�bar�dzo� rzad�ko koń�czy� się� kom�pli�ka�cja�mi.� Do naj�-
groź�niej�szych�po�wi�kłań�po za�sto�so�wa�niu�sub�stan�cji�wy�peł�nia�-
ją�cych� na�le�żą:� za�ka�że�nie,� re�ak�cja� aler�gicz�na,� wstrząs
ana�fi�lak�tycz�ny,� uszko�dze�nie� ner�wów,� za�tor� w ob�rę�bie
na�czyń�krwio�no�śnych�oraz�mar�twi�ca�skó�ry.�
Mniej� groź�ny�mi� po�wi�kła�nia�mi,� któ�re� sa�mo�ist�nie� prze�mi�ja�ją
wraz�z de�gra�da�cją�wy�peł�nia�cza�w tkan�kach,�są�nie�rów�no�ści
na skó�rze,�kil�ku�mie�sięcz�na asy�me�tria,�nie�po�żą�da�na hi�-
per�ko�rek�cja (w wy�ni�ku�po�da�nia�zbyt�du�żej�ilo�ści�ma�te�ria�łu),
prze�miesz�cze�nie� się� ma�te�ria�łu� po�za miej�sce� po�da�nia
oraz� prze�świ�ty�wa�nie�wy�peł�nia�cza� przez� skó�rę,� da�ją�ce
tzw.�efekt�Tyn�dall’a.�To�ostat�nie�po�wi�kła�nie�jest�szcze�gól�nie
czę�sto�ob�ser�wo�wa�ne�po po�da�niu�zbyt�gę�ste�go�kwa�su�hia�lu�-
ro�no�we�go�w oko�li�cę�tzw.�do�li�ny�łez.�
Do istot�nych� po�wi�kłań� na�le�żą� rów�nież� prze�bar�wie�nia
na skó�rze�oraz�tzw.�ziar�ni�nia�ki,�czy�li�nie�wiel�kie,�bez�bo�le�sne
guz�ki� zbu�do�wa�ne� z tkan�ki� łącz�nej,� któ�re� są� wy�czu�wal�ne
pod skó�rą.�Po�ja�wia�ją�się�one�zwy�kle�w kil�ka� lub�kil�ka�na�ście
mie�się�cy�po za�bie�gu.�
Naj�mniej�szy� od�se�tek� po�wi�kłań� (tyl�ko� ok 0,2%)� da�ją� za�bie�gi
z uży�ciem�kwa�su�hia�lu�ro�no�we�go,�któ�ry�za�pew�nia�bar�dzo�du�-
że� bez�pie�czeń�stwo� sto�so�wa�nia.� Po�wi�kła�nia� po za�bie�gach
z tym�ma�te�ria�łem�są�rzad�kie,�a ry�zy�ko�uczu�le�nia�zni�ko�me.�

Kie dy nie moż na?
Prze�ciw�wska�za�nia� do za�bie�gu�wy�peł�nia�nia� tka�nek�mięk�kich
są�uza�leż�nio�ne�od ro�dza�ju�sto�so�wa�ne�go�wy�peł�nia�cza.�
Uogól�nia�jąc,�do naj�waż�niej�szych�prze�ciw�wska�zań�do sto�so�-
wa�nia�sub�stan�cji�wy�peł�nia�ją�cych�na�le�żą:�cho�ro�ba�no�wo�two�ro�-
wa,�cho�ro�by�o pod�ło�żu�au�to�im�mu�no�lo�gicz�nym�(w ak�tyw�nym
okre�sie� cho�ro�by),� do�dat�ni� wy�wiad� w kie�run�ku� ana�fi�lak�sji
(wstrząs),�sta�ny�za�pal�ne�skó�ry�w miej�scu�wcześniejszego�po�-
da�nia� wy�peł�nia�cza,� cią�ża,� kar�mie�nie� pier�sią,� uczu�le�nie
na skład�ni�ki�pre�pa�ra�tu�oraz�skłon�ność�do po�wsta�wa�nia�blizn
prze�ro�słych�i tzw.�ke�lo�idów,�czy�li�nie�na�tu�ral�nie�twar�dych,�gru�-
bych�i nie�ela�stycz�nych,�roz�ra�sta�ją�cych�się�w nie�kon�tro�lo�wa�ny
spo�sób�blizn.�
Prze�ciw�wska�za�niem�do wy�ko�na�nia�za�bie�gu�są�tak�że�nie�re�al�-
ne�ocze�ki�wa�nia�pa�cjen�ta�co�do je�go�spo�dzie�wa�nych�efek�tów.

Wy bór pre pa ra tu
Wła�ści�wy�wy�bór�sub�stan�cji�wy�peł�nia�ją�cej,�któ�ra�zo�sta�nie�za�-
sto�so�wa�na w da�nym�kon�kret�nym�przy�pad�ku,�jest�spra�wą�bar�-
dzo� waż�ną.� Na wy�bór� od�po�wied�nie�go� pre�pa�ra�tu� wpły�wa�ją
m.in.�ta�kie�czyn�ni�ki�jak:�

•�ro�dzaj� za�bie�gu� i ce�le,� któ�re� chce�my�po�przez� nie�go� osią�-
gnąć;

•�oko�li�ca,�któ�ra�pod�da�wa�na jest�za�bie�go�wi;�
•�pla�no�wa�na głę�bo�kość�po�da�nia�pre�pa�ra�tu;
•�ilość�pre�pa�ra�tu,�któ�rą�chce�my�wy�ko�rzy�stać;
•�pre�fe�ren�cje�pa�cjen�ta�i za�sob�ność�je�go�port�fe�la.�
Zu�peł�nie�in�ny�pre�pa�rat�za�sto�su�je�my,�gdy�chce�my�zni�we�lo�wać
sta�tycz�ne�zmarszcz�ki�mię�dzy�brwia�mi� (oczy�wi�ście�po wcze�-
śniej�szym�za�apli�ko�wa�niu�w to�miej�sce� tok�sy�ny�bo�tu�li�no�wej),
a in�ny,�gdy�pla�nu�je�my�za�bieg�wo�lu�me�trii,�któ�re�go�ce�lem�ma
być�np.�mo�de�lo�wa�nie�po�licz�ków,�owalu�twarzy�czy�oko�li�cy�ko�-
ści�jarz�mo�wych.

Kwas, czy li wie lo cu kier…
Kwas�hia�lu�ro�no�wy�jest�z che�micz�ne�go�punk�tu�wi�dze�nia�po�li�-
sa�cha�ry�dem,�czy�li�cu�krem�zło�żo�nym (a ści�ślej:�glu�ko�za�mi�-
no�gli�ka�nem).�Je�go�na�zwa�po�cho�dzi�od szkli�ście�prze�zro�czy�-
ste�go�wy�glą�du�(z grec�kie�go:�hy alos = szkło)�oraz�czą�stecz�ki
kwa�su�uro�no�we�go,�któ�ry�znaj�du�je�się�w skła�dzie.�Po�łą�cze�nie
słów� „hy�alos”� i „uro�nic� acid”� da�ło� an�glo�ję�zycz�ną� na�zwę� tej
sub�stan�cji:�hy�alu�ro�nic�acid.�
Kwas�hia�lu�ro�no�wy�wy�stę�pu�je�we�wszyst�kich�or�ga�ni�zmach�ży�-
wych�i na�le�ży�do gru�py�związ�ków,�któ�re�ma�ją�iden�tycz�ną
bu�do�wę�che�micz�ną�u wszyst�kich�ga�tun�ków,�tak�u bak�-
te�rii�jak�i u czło�wie�ka.�Jest�więc�nie�spe�cy�ficz�ny�ga�tun�ko�wo
i tkan�ko�wo,�co�jest�jed�nym�z po�wo�dów�bez�pie�czeń�stwa�je�go
sto�so�wa�nia.�

Na tu ral ny skład nik skó ry
W na�szym� or�ga�ni�zmie� kwas� hia�lu�ro�no�wy� sta�no�wi� na�tu�ral�ny
skład�nik�tkan�ki�łącz�nej.�Naj�wię�cej�jest�go�w skó�rze,�gdzie�pro�-
du�ko�wa�ny�jest�przez�fi�bro�bla�sty.�Obok�ko�la�ge�nu�sta�no�wi�klu�-
czo�wy�skład�nik�tzw.�ma�cie�rzy�mię�dzy�ko�mór�ko�wej.�
Kwas�hia�lu�ro�no�wy�jest�sil�ne�hi�gro�sko�pij�ny,�co�ozna�cza,�że
po�sia�da� ogrom�ną� zdol�ność� przy�łą�cza�nia� czą�ste�czek� wo�dy.
Ścią�ga�jąc�wo�dę�po�wo�du�je,�że�skó�ra�jest�od�po�wied�nio�na�wil�-
żo�na i jędr�na.�Chro�ni� ją�w ten� spo�sób�przed wy�sy�cha�niem
i wiot�cze�niem.�
Wraz�z wie�kiem�ilość�kwa�su�hia�lu�ro�no�we�go�w na�szym
or�ga�ni�zmie�ma�le�je.�Naj�wię�cej�ma�my�go�za�raz�po uro�dze�niu,
a u oso�by 40-let�niej�jest�go�o po�ło�wę�mniej�niż�u oso�by 20-let�-
niej.�Stop�nio�we�zmniej�sza�nia�się�ilo�ści�kwa�su�hia�lu�ro�no�we�go
w skó�rze�wią�że�się�ze�spad�kiem�jej�na�wil�że�nia,�a co�za tym
idzie� z utra�tą� sprę�ży�sto�ści� i po�ja�wie�niem� się� pierw�szych
zmarsz�czek.
Okres�pół�tr�wa�nia�kwa�su�hia�lu�ro�no�we�go�w skó�rze�wy�no�-
si�tyl�ko�ok. 12�go�dzin.�Ozna�cza�to,�że�je�go�me�ta�bo�lizm�jest
bar�dzo�szyb�ki�i no�wy�kwas�mu�si�być�sta�le�wy�twa�rza�ny�w ta�-
kich�ilo�ściach,�aby�za�stą�pić�ten,�któ�ry�jest�eli�mi�no�wa�ny�z or�ga�-
ni�zmu.�

Kwas nie usie cio wa ny….
Kwas�hia�lu�ro�no�wy,�ana�lo�gicz�ny�do te�go,�któ�ry�ma�my�w skó�-
rze,�wy�twa�rza�ny�jest�obec�nie�w prze�my�śle�far�ma�ceu�tycz�nym
me�to�da�mi� bio�tech�no�lo�gicz�ny�mi.� Po�wszech�nie� wy�ko�rzy�stu�je
się� go�w ko�sme�to�lo�gii� oraz�w me�dy�cy�nie� es�te�tycz�nej�m.in.
w za�bie�gach�me�zo�te�ra�pii�i re�wi�ta�li�za�cji�skó�ry.�Je�go�dzia�ła�nie,
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po�le�ga�ją�ce�głów�nie�na na�wil�ża�niu�skó�ry,�jest�krót�ko�trwa�łe.�Ta�-
ki�kwas�jest,�po�dob�nie�jak�nasz�wła�sny,�jest�bowiem�bar�dzo
szyb�ko�roz�kła�da�ny.�Po po�da�niu�do skó�ry�zo�sta�je�on�w krót�kim
cza�sie�cał�ko�wi�cie�usu�nię�ty�z or�ga�ni�zmu.�
Aby�wy�dłu�żyć�okres�utrzy�my�wa�nia�się�pre�pa�ra�tów�kwa�-
su�hia�lu�ro�no�we�go�w tkan�kach,�pod�da�je�się�go�mo�dy�fi�-
ka�cji,�czy�li�tzw.�sie�cio�wa�niu.

… i usie cio wa ny
Po�przez�sie�cio�wa�nie�ro�zu�mie�się�che�micz�ne�łą�cze�nie�łań�-
cu�chów�kwa�su�hia�lu�ro�no�we�go ze�so�bą�w ta�ki�spo�sób,�aby
był�on�bar�dziej�od�por�ny�na dzia�ła�nie�na�tu�ral�nej�hia�lu�ro�ni�da�zy
wy�stę�pu�ją�cej�w tkan�kach.�Dzię�ki�sie�cio�wa�niu�po�wsta�je�trój�wy�-
mia�ro�wa�ma�cierz�spra�wia�ją�ca,�że�kwas�jest�bar�dziej�sta�bil�-
ny� i od�por�ny�na de�gra�da�cję.� Pro�ces� ten�po�zwa�la� za�tem
na uzy�ska�nie� ta�kiej� struk�tu�ry� kwa�su,� któ�rą� or�ga�nizm� usu�wa
znacz�nie�wol�niej.�
Sie�cio�wa�nie�chro�ni�z jed�nej�stro�ny�czą�stecz�ki�kwa�su�hia�lu�ro�-
no�we�go�przed roz�ło�że�niem,�a z dru�giej�stro�ny�na�da�je�mu�spe�-
cy�ficz�ne�wła�ści�wo�ści� fi�zy�ko�che�micz�ne�– lep�kość,�gę�stość,
od�kształ�cal�ność�czy�zdol�ność�uno�sze�nia�tka�nek.�
Zmo�dy�fi�ko�wa�ny�kwas�hia�lu�ro�no�wy�okre�śla�ny�jest�czę�sto�mia�-
nem� NA�SHA� (ang.� Non -Ani mal -Sta bi li zed -Hy alu ro nic -Acid)
i w ta�kiej�po�sta�ci�jest�on�jest�sto�so�wa�ny�w pre�pa�ra�tach�prze�-

zna�czo�nych�do wy�peł�nia�nia� zmarsz�czek� oraz�mo�de�lo�wa�nia
twa�rzy.
Naj�czę�ściej� do sie�cio�wa�nia� kwa�su� hia�lu�ro�no�we�go� wy�ko�rzy�-
stu�je� się� zwią�zek,� któ�ry� w skró�cie� no�si� na�zwę� BDDE
(chem. 1,4-bu ta ne diol -di gly cy dyl -eter).�Tech�no�lo�gie�sie�cio�wa�-
nia�są�róż�ne�i prze�waż�nie�chro�nio�ne�pa�ten�ta�mi.

Pre pa ra ty kwa su hia lu ro no we go
Do�stęp�ne�na ryn�ku�pre�pa�ra�ty�kwa�su�hia�lu�ro�no�we�go�róż�nią�się
od sie�bie�je�go�za�war�to�ścią�(stę�że�niem),�stop�niem�usie�cio�wa�-
nia,�za�sto�so�wa�ną�tech�no�lo�gią�sie�cio�wa�nia,�wła�ści�wo�ścia�mi�fi�-
zy�ko�che�micz�ny�mi,� cza�sem� utrzy�my�wa�nia� się� w or�ga�ni�zmie
oraz�za�sto�so�wa�niem.
Na ryn�ku�do�stęp�nych�jest�wie�le�róż�nych�pre�pa�ra�tów.�Do naj�-
po�pu�lar�niej�szych�na pol�skim�ryn�ku�na�le�żą�na�stę�pu�ją�ce�mar�ki:
Eme�rvel�(Gal�der�ma),�Ju�ve�derm�(Al�ler�gan),�Per�fec�tha�(Be�au�ty�-
Med),� Prin�cess� (Cro�ma),� Re�sty�la�ne� (Gal�der�ma),� Sty�lA�ge
(Lea Fu�tur)� i Teo�sy�al� (New�Derm).�W każ�dej� li�nii�do�stęp�nych
jest�za�zwy�czaj�kil�ka�pro�duk�tów�o róż�nej�gę�sto�ści�i wła�ści�wo�-
ściach,�któ�re�prze�zna�czo�ne�są�do róż�ne�go�ty�pu�za�bie�gów.�

Hy drok sy apa tyt wap nia
Hy�drok�sy�apa�tyt� wap�nia� to� syn�te�tycz�ny�ma�te�riał� bio�lo�gicz�ny
sto�so�wa�ny�w me�dy�cy�nie�es�te�tycz�nej�od wie�lu�lat.
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W pre�pa�ra�cie�do�stęp�nym�na ryn�ku�(Ra�dies�se,�Merz)�znaj�du�je
się 70%�że�lu�no�śne�go�oraz 30%�hy�drok�sy�apa�ty�tu�wap�nia.�Że�-
lo�wy�no�śnik�pre�pa�ra�tu,�za�wie�ra�ją�cy�głów�nie�kar�bok�sy�me�ty�lo�-
ce�lu�lo�zę�so�do�wą,�po�wo�du�je�na�tych�mia�sto�wy�efekt�wy�peł�-
nie�nia�wi�docz�ny�tuż�po za�bie�gu.�Po oko�ło�czte�rech�mie�sią�-
cach�żel�zo�sta�je�cał�ko�wi�cie�usu�nię�ty�przez�ma�kro�fa�gi�i zni�ka,
a je�go�miej�sce�zaj�mu�je�no�wy�ko�la�gen�pro�du�ko�wa�ny�przez�fi�-
bro�bla�sty.�
Pro�duk�cja�no�we�go�ko�la�ge�nu�od�by�wa�się�wo�kół�mi�kro�gra�nu�-
lek�hy�drok�sy�apa�ty�tu�wap�nia.�Two�rzą�one�w tkan�kach�„rusz�to�-
wa�nie”�dla�no�wych�włó�kien�ko�la�ge�no�wych�i są�swo�istym�czyn�-
ni�kiem� sty�mu�lu�ją�cym� ich� pro�duk�cję.� Dzię�ki� za�cho�dzą�ce�mu
pro�ce�so�wi� na�mna�ża�nia� ko�la�ge�nu� skó�ra� ule�ga� po�gru�bie�niu
i wzmoc�nie�niu�w miej�scach�in�iek�cji�pre�pa�ra�tu.�
Hy�drok�sy�apa�tyt�wap�nia�jest�sto�so�wa�ny�przy ko�rek�cji�po�licz�-
ków,� łu�ków� jarz�mo�wych,� li�nii�żu�chwy,� fał�dów�no�so�wo�-
-war�go�wych,� oko�li�cy� bród�ki� oraz� przy re�wi�ta�li�za�cji
grzbie�tów� rąk.� Nie� po�win�no� się� go� na�to�miast� sto�so�wać
w oko�li�cy�czo�ła,�oczu,�szyi�oraz�do po�więk�sza�nia�ust.�Pre�pa�-
rat�ma�bia�ły�ko�lor,�więc�nie�moż�na go�po�da�wać�zbyt�płyt�ko,
gdyż�wte�dy�był�by�wi�docz�ny�przez�na�skó�rek.
Efek�ty� za�bie�gu� przy za�sto�so�wa�niu� hy�drok�sy�apa�ty�tu� wap�nia
trwa�ją�dłu�żej,�niż�to�ma�miej�sce�w przy�pad�ku�kwa�su�hia�lu�ro�-
no�we�go.�Utrzy�mu�ją� się� prze�waż�nie� przez 12-18�mie�się�cy,
po czym�stop�nio�wo�ule�ga�ją�za�ni�ko�wi.�
Za�bieg�z wy�ko�rzy�sta�niem�hy�drok�sy�apa�ty�tu�wap�nia�jest
po�le�ca�ny�w szcze�gól�no�ści�oso�bom,�któ�re�pa�lą�ty�toń�lub
uwiel�bia�ją�słoń�ce� i opa�la�nie�się.�Hy�drok�sy�apa�tyt�wap�nia
jest�bo�wiem,�w prze�ci�wień�stwie�do kwa�su�hia�lu�ro�no�we�go,�nie�-
wraż�li�wy�na de�struk�cyj�ne�dzia�ła�nie�skład�ni�ków�dy�mu�ty�to�nio�-
we�go�i wy�so�kiej�tem�pe�ra�tu�ry.�Z te�go�sa�me�go�po�wo�du�in�ne�za�-
bie�gi�me�dy�cy�ny�es�te�tycz�nej,�któ�re�prze�bie�ga�ją�z wy�zwo�le�niem
ener�gii�ciepl�nej�(np.�la�ser�frak�cyj�ny�CO2),�nie�po�wo�du�ją�skró�-
ce�nia�cza�su�utrzy�my�wa�nia�się�efek�tów�jego�podania.

Kwas po lim le ko wy
Kwas�po�lim�le�ko�wyjest�syn�te�tycz�nym�ma�te�ria�łem�sto�so�wa�nym
w me�dy�cy�nie�es�te�tycz�nej�od wie�lu�lat.�Zwią�zek�ten�po�cząt�ko�-
wo�był�wy�ko�rzy�sty�wa�ny�do pro�duk�cji�roz�pusz�czal�nych�ni�ci�chi�-
rur�gicz�nych.�Gdy�oka�za�ło�się,�że�po�sia�da�zdol�ność�sty�mu�lo�-
wa�nia�pro�duk�cji�ko�la�ge�nu�w tkan�kach,�opra�co�wa�no�je�go�no�wą
for�mu�łę�i za�czę�to�uży�wać�tak�że�ja�ko�sub�stan�cji�wy�peł�nia�ją�cej.�
W prze�ci�wień�stwie�do in�nych�wy�peł�nia�czy,�kwas�po�lim�le�ko�wy
(Sculp�tra,�Gal�der�ma)�jest�do�star�cza�ny�nie�w po�sta�ci�go�to�we�-
go�do po�da�nia�pre�pa�ra�tu,�a w po�sta�ci�prosz�ku,�któ�ry�trze�-
ba�roz�pu�ścić�w wo�dzie�do in�iek�cji�na ty�dzień�przed za�-
bie�giem.

Po po�da�niu�pre�pa�ra�tu�sub�stan�cja�ak�tyw�na po�zo�sta�je�w tkan�-
ce�sty�mu�lu�jąc�ją�do pro�duk�cji�ko�la�ge�nu.�Efekt�po�da�nia�kwa�-
su� po�lim�le�ko�we�go� za�czy�na być� wi�docz�ny� do�pie�ro
po upły�wie� ok. 6� ty�go�dni� i utrzy�mu�je� się� na�wet
do dwóch�lat.�Bar�dzo�waż�nym�za�le�ce�niem�po�za�bie�go�wym
dla�pa�cjen�tów�jest�to,�aby�przez�kil�ka�ty�go�dni�co�dzien�nie�in�-
ten�syw�nie�ma�so�wać�miej�sca�po�da�nia�te�go�wy�peł�nia�cza.�
Kwas� po�lim�le�ko�wy� jest� sto�so�wa�ny� naj�czę�ściej� przy ko�rek�cji
skro�ni,�po�licz�ków,�łu�ków�jarz�mo�wych�oraz�li�nii�żu�chwy.�Nie�po�-
win�no�się�go�sto�so�wać�na�to�miast�w oko�li�cy�czo�ła,�oczu,�szyi,
grzbie�tów�dło�ni�oraz�do po�więk�sza�nia�ust.�
Za�bieg�z wy�ko�rzy�sta�niem�kwa�su�po�lim�le�ko�we�go�jest�w szcze�-
gól�no�ści�po�le�ca�ny�oso�bom,�któ�re�ma�ją�bar�dzo�du�że�de�fi�cy�ty
ob�ję�to�ści�w oko�li�cy�skro�ni�lub�po�licz�ków.�Je�go�za�sto�so�wa�nie
w ta�kich�przy�pad�kach�jest�znacz�nie�eko�no�micz�niej�sze�kosz�to�-
wo� niż� po�da�nie� kwa�su� hia�lu�ro�no�we�go� czy� hy�drok�sy�apa�ty�tu
wap�nia.�

Te ra pie łą czo ne
Po�dej�ście�do za�bie�gów�me�dy�cy�ny�es�te�tycz�nej�po�win�no�być
za�wsze� roz�sąd�ne� i wy�wa�żo�ne.�Ża�den�po�je�dyn�czy�za�bieg
nie�po�zwa�la�prze�waż�nie�na roz�wią�za�nie�wszyst�kich�ist�-
nie�ją�cych�pro�ble�mów.�Wy�peł�nia�cze�to�tyl�ko�jed�no�z na�rzę�-
dzi,� któ�ry�mi�dys�po�nu�je�my.�Jest�ono�bar�dzo�wszech�stron�ne,
ale� naj�czę�ściej� do�pie�ro� te�ra�pia� kom�bi�no�wa�na,� łą�czą�ca
wy�peł�nia�cze�z in�ny�mi�opcja�mi�te�ra�peu�tycz�ny�mi,�po�zwa�-
la�na osią�gnię�cie�opty�mal�nych�wy�ni�ków.�
Wce�lu�li�kwi�da�cji�zmarsz�czek�mi�micz�nych gór�nej 1/3�twa�-
rzy�(zmarszcz�ki�pio�no�we�mię�dzy�brwia�mi,�zmarszcz�ki�po�zio�-
me�czo�ła,�zmarszcz�ki�w ze�wnętrz�nych�ką�ci�kach�oczu)�kwas
hia�lu�ro�no�wy�za�wsze�war�to�łą�czyć�z tok�sy�ną�bo�tu�li�no�wą.
Jest�ona�w tym�przy�pad�ku�zło�tym�stan�dar�dem�po�stę�po�wa�nia,
a za�sto�so�wa�nie�sa�me�go�kwa�su�nie�po�zwa�la�zwy�kle�uzy�skać
w peł�ni�za�do�wa�la�ją�cych�re�zul�ta�tów.�
W ce�lu�po�pra�wy�ja�ko�ści�skó�ry�wy�peł�nia�cze�war�to�na�to�-
miast�łą�czyć�z ta�ki�mi�za�bie�ga�mi,�jak�me�zo�te�ra�pia,�oso�-
cze� bo�ga�to�płyt�ko�we,� mi�kro�na�kłu�wa�nie� skó�ry,� pe�elin�gi
czy�za�bie�gi�z za�sto�so�wa�niem�la�se�rów.�

Do�brze�wy�ko�na�ny�za�bieg�z wy�ko�rzy�sta�niem�wy�peł�nia�-
cza�nie�po�wi�nien�zmie�niać�in�dy�wi�du�al�nych�ry�sów�twa�-
rzy�pa�cjen�ta.�Po�wi�nien�po�zwo�lić�na od�mło�dze�nie�wy�glą�du,�li�-
kwi�da�cję�drob�nych�nie�do�sko�na�ło�ści�oraz�spły�ce�nie�zmarsz�-
czek�i bruzd.�Po za�bie�gu�pa�cjent�po�wi�nien�spra�wiać�wra�że�nie
wy�po�czę�te�go,�ale�dla�oto�cze�nia�nie�po�win�no�być�oczy�wi�ste,
co�kon�kret�nie�by�ło�po�pra�wia�ne.�W skró�cie:�najlepiej�aby�pa�-
cjent�po za�bie�gu�wcale�nie�wy�glą�dał�jak�„po za�bie�gu”.
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