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Kwas hialuronowy – nazwa ta nie jest obca pacjentom korzystającym z zabiegów  
estetycznych. Jest to również obowiązkowa pozycja w ofercie gabinetów lekarskich.
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Mało kto zdaje sobie jednak sprawę, jaką ma moc i jakie 
efekty można za jego pomocą osiągnąć. Dla mnie praca 
z kwasem hialuronowym to wyzwanie, pasja i radość z za- 
dowolenia pacjentów. Ich uśmiech, a często okrzyk radości 
po wykonanym zabiegu oraz zaufanie to najlepsza nagroda 
za pracę i trud nieustannej edukacji.

Na przestrzeni 19 lat pracy z tym wspaniałym eliksirem 
młodości miałam możliwość poznania różnorodnych jego 
preparatów o odmiennych cechach – gęstościach, stop-
niach i technologiach sieciowania. To doświadczenie 
pozwoliło mi wybrać najlepsze jakościowo, bezpieczne 
oraz niezawodne produkty, zaprzyjaźnić się z nimi i opa-
nować wiele fascynujących technik ich podawania. Kwas 
hialuronowy bowiem to nie uniwersalna nazwa wypeł-
niacza – tu jakość, budowa oraz ciągle ulepszana tech-
nologia produkcji, zapewniająca żelowi odpowiednie 
cechy, mają znaczenie i pozwalają osiągnąć niesamowite  
i fantastyczne rezultaty!

Moje ulubione wolumetryczne zabiegi z zastosowaniem 
usieciowanego k. h. dają możliwość modelowania twarzy, 

przywracania utraconej objętości, odbudowy konturów, 
poprawy proporcji, likwidacji cieni i bruzd oraz unosze-
nia opadających tkanek. Każdy zauważa pogłębiające się  
bruzdy nosowo-wargowe, opadanie kącików ust lub cienie  
pod oczami. Nie zawsze jednak dokładnie te okolice 
wymagają szczególnych działań. Musimy użyć wyobraźni 
i umieć przewidzieć rezultat podania wypełniacza, jesz-
cze zanim to nastąpi. Jeśli plan zabiegu jest dobrze prze-
myślany, a użyte preparaty dobrej jakości i odpowiedniej  
dla danego obszaru i problemu gęstości – efekt jest  
naturalny, a pacjent szczęśliwy. Redukcja zapadniętych 
skroni, policzków, cieni pod oczami, odbudowa bródki, 
zmiana jej kształtu, nadanie twarzy męskich lub kobie-
cych cech, odbudowa kątów żuchwy, zarysu owalu, uwy-
datnienie łuków jarzmowych czy korekcja środkowej 
części twarzy dynamicznym, pracującym z mimiką kwa-
sem to cudowne panaceum na poprawę wyglądu, odmło-
dzenie twarzy i dobre samopoczucie! Bo czyż to nie cud 
wyglądać młodziej i piękniej bez skalpela w zaledwie  
kilkadziesiąt minut? 


