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Ránc-és ajakfeltöltés, arcszobrászat szike nélkül
Ráncfeltöltés

Arcformálás

Az arcon a korral megjelenő mély, karakteres
ráncok jól kezelhetők,
alápárnázhatók injekciós
feltöltő anyagok alkalmazásával. A közvetlenül a ránc alá adott
hyaluronsav,
Cahydroxiapatit,
vagy
poly-capro-lacton hatóanyag hosszú időre kisimítja a kezelt felületet. Az utóbbi évek kutatásai arra is
rámutatnak, hogy ezek a kezelések nem csak a feltöltés
révén hatékonyak, hanem a beadott anyag hosszú távon
serkenti a rugalmas és kollagénrost képződést, javítja a bőr
vízmegkötő képességét is. A néhány perces beavatkozás jól
tolerálható, és utána rögtön visszatérhetünk a napi rutintevékenységekhez. A legtöbbször ily módon kezelt ráncok: az
orr-ajak barázda, az ajakzugtól lefelé futó un. marionett
ráncok és a szemöldökök közti ráncok.

A korral a bőrt feszesen
tartó, azt kitöltő kollagén hálózat folyamatosan csökken. Ez idővel a
bőrünk elvékonyodásához és a lágyszövetek
helyi térfogat csökkenéséhez vezet. Ráncok,
redők alakulnak ki,
melyek a gravitáció
hatása és a rugalmatlanabb bőr miatt tovább
mélyülnek. Nagymértékű fogyást követően is
hasonló jelenséget figyelhetünk meg: beesetté válik az orca területe,
mély árok alakulhat ki a
szemek alatt. A volumenpótlásra használt feltöltő anyagokkal, azokat mélyen beadva ezen egyenetlenségeket szüntetjük meg és a ráncok is simulnak. A másodlagos, reaktív
kollagén termelés miatt a bőr szerkezete hosszú távon is
javul. Alkalmazási területei: könnycsatorna környéke (karikás, beesett szem), arccsont, orca „almácskájának” kiemelése, állkapocscsont formázása, beugró áll kiemelése, orr formázása.

Ajakfeltöltés
Sokszor jelent kozmetikai
problémát a túl keskeny
vagy eredendően kicsi
ajak. A kor előrehaladtával
természetes folyamat az
ajkak
elkeskenyedése
(pengeszáj), ami negatív
érzelmeket, túlzott szigort
sugall. Sokak esztétikai
elvárása az attraktív, érzéki száj elérése. A modern
feltöltő anyagokkal ez
kiválóan megoldható. Az
előzetes igény felmérés és az anatómiai adottságok figyelembe vétele után a kezelés során az ajkak határvonalainál
és szükség esetén mélyebben kis mennyiségű töltőanyagot
injektálunk a bőrbe és a bőr alá. Az ajak ettől kifejezőbbé,
karakteresebbé válik. Enyhe bevérzés, duzzanat 1-2 napig
ritkán előfordulhat, de az esetek nagy részében ezzel sem
kell számolni.
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A teljesebb siker érdekében, az egyéni állapotfelmérés
eredményét figyelembe véve, a feltöltő kezeléseket
Botox injekciós kezeléssel, lézeres rejuvenációval,
vagy kozmetikai gondozással lehet kiegészíteni.

