
Moc kolagenu
Wiosna nastraja nas zawsze optymistycznie. Gdy dni stają się coraz 
cieplejsze chcemy szybko zapomnieć o zimie. Jednak kondycja 
skóry nam na to nie pozwala... Ta pora roku jej nie oszczędza. Na 
każdym spacerze atakuje ją zimno i wiatr, a w pomieszczeniach - 
przegrzane powietrze. Jak się przed tym zabezpieczyć?

Mróz, zimny wiatr, śnieg... do zobaczenia 
w przyszłym roku! Tak myślimy już od 
końca lutego. Jednak musimy choć 
na chwilę do nich wrócić, gdy chcemy 

zrozumieć dlaczego cera nie wygląda dobrze 
na przełomie zimy i wiosny. I to niezależnie od 
rodzaju i wieku. Jednak najgorzej ekstremalne 
warunki pogodowe znosi skóra sucha, naczyn-
kowa, a także dojrzała. Generalnie każda cera 
dotkliwiej odczuwa zimno niż ciepło, na skórze 
jest bowiem znacznie więcej receptorów chłodu. 
Centralne ogrzewanie i niska wilgotność powie-
trza na zewnątrz powodują szybkie przesuszenie 
skóry. Często dochodzi nawet do odwodnienia. Do 
niekorzystnego zimowego bilansu trzeba dodać 
jeszcze to, że wiosną zmarszczki stają się bardziej 
widoczne. Powód? Im skóra jest słabiej nawilżona, 
tym szybciej wiotczeje. Takie są konsekwencje 
braku wilgoci. Nie ma więc co czekać do począt-
ku kalendarzowej wiosny. Trzeba już pod koniec 
zimy pomyśleć o korekcie codziennej pielęgnacji.

Doping do odnowy
Nie pomoże nawet najlepszy, najbogatszy w skład-
niki krem, gdy zapomnimy o złuszczaniu. Martwy 
naskórek skutecznie będzie blokował jego dzia-
łanie. Dlatego wiosenną odnowę skóry należy 
zacząć od złuszczania zrogowaciałych komórek. 
Skóra potrafi odnawiać się sama, ale wiosną, gdy 
jej kondycja nie jest najlepsza, warto jej w tym 
pomóc. Zwłaszcza, że zimą często zapominamy 
o systematycznym peelingu. W przypadku młodej 
skóry powinny wystarczyć regularne peelingi 
(drobnoziarniste lub enzymatyczne). Można także 
częściej sięgać po maseczki oczyszczające. Skórze 
dojrzałej pomogą kosmetyki na bazie kwasów, 
a także zabiegi w gabinetach oparte na kwasach. 
Złuszczanie naskórka powoduje, że odkrywamy 
warstwy świeżej, delikatnej skóry. Od razu też 
poprawia się jej koloryt i ogólna kondycja. A to 
dzięki temu, że podczas tego procesu fibroblasty 
pobudzane są do produkcji kolagenu i elastyny, 
które odpowiadają za jędrność i sprężystość skóry.

Wspomaganie od wewnątrz
Złuszczanie martwych komórek naskórka nie 
tylko natychmiast poprawia wygląd skóry, ale 
także przygotowuje ją do dalszych zabiegów. 
Takich, które zregenerują ją od wewnątrz. Skóra 
jest jędrna i gładka, gdy nie brakuje jej kolagenu. 
Dlatego wiosną warto pomyśleć o zabiegach uzu-
pełniających jego niedobory. Preparat Linerase to 
nowej generacji atelokolagen. Daje on nieznane 
dotąd możliwości rekonstrukcji i odbudowy tka-
nek. Regeneruje skórę, przywraca jej sprężystość 
i blask. Po prostu odmładza!

Kolagen na wagę młodości
Zdrową, młodą i jędrną skórę zawdzięczamy głów-
nemu jej budulcowi, którym jest kolagen. Niestety, 
z wiekiem jego produkcja spada, włókna stają się 
coraz słabsze, a nasza skóra mniej elastyczna. Po 
25. roku życia zaczynamy tracić aż 1,5% kolagenu 
rocznie, czego efektem jest powstanie pierw-
szych zmarszczek. W procesie starzenia się, oprócz 
spadku elastyczności związanej ze zmniejszeniem 
ilości włókien kolagenu oraz elastyny, dodatkowo 
zmniejsza się ilość podskórnej tkanki tłuszczowej, 
a mięśnie twarzy stają się słabsze. Skutkiem tego 
jest pojawienie się zmarszczek grawitacyjnych 
oraz zauważalne zmiany w owalu twarzy. Możemy 
jednak temu przeciwdziałać, a najlepszym sposo-
bem w walce z utratą kolagenu jest uzupełnianie 
jego niedoborów oraz niwelowanie efektów jego 
ubytku.

Nowy zabieg
Nowej generacji atelokolagen Linerase to prze-
łomowy zabieg w gabinetach medycyny este-
tycznej. Linerase to nowoczesny i bezpieczny 
preparat do podawania śródskórnego, zare-
jestrowany jako wyrób medyczny. Co istotne, 
terapia nie wywołuje skutków ubocznych ani 
reakcji alergicznych (jest nieimmunogenny). 
Zabieg nie jest inwazyjny, dzięki czemu nie 
wymaga długiego okresu rekonwalescencji. To 
jedyny dostępny na rynku atelokolagen typu 
I w formie iniekcji. Przeznaczony jest do najdeli-
katniejszych okolic twarzy, a także całego ciała. 
Terapia ta jest przełomowa w walce z oznakami 
starzenia. Atelokolagen stymuluje produkcję 
nowych fibroblastów, które przyczyniają się do 
poprawy kondycji skóry, a tym samym młod-
szego wyglądu. Bioaktywny preparat służy do 
regeneracji i odbudowy skóry, redukcji wiotko-
ści, rozstępów i blizn zanikowych, przywrócenia 
sprężystości i elastyczności, wygładzenia zmar-
szczek. Dzięki takiej terapii skóra może stać się 
młodsza o kilka lat!

Plan terapii
Odnowa skóry dzięki zabiegowi Linerase jest 
naprawdę szybka. W zależności od zaleceń le-
karza i stanu skóry pacjentki jest to od 2 do 4 
zabiegów. Na pierwsze efekty nie trzeba długo 
czekać, są widoczne już po 7-14 dniach. Zabiegi 
powtarza się co 2 tygodnie. Po kuracji wyraźnie 
widać różnicę w elastyczności i gęstości skóry. 
Efektem młodszego wyglądu można cieszyć się 

Po 25 roku życia tracimy 
około 1,5% kolagenu rocznie. 
Skutkiem jest pojawienie 
się zmarszczek. Jedną ze 
strategii przeciwdziałania 
tym zjawiskom jest 
uzupełnianie kolagenu  
w skórze. 

KOLAGEN  
W SKÓRZE CZŁOWIEKA

Dominującą formą kolagenu (80%) w skórze człowieka 
jest kolagen typu I, który stanowi włóknistą podporę 
skóry, a także kolagen typu III (do 20%). Kolagen typu 
III oplata włókna zbudowane z kolagenu typu I, odpo-
wiada za prawidłowe ich ułożenie, a także za spręży-
stość skóry. Po 25 roku życia tracimy około 1,5% kolage-
nu w ciągu roku. Skutkiem tego procesu jest pojawienie 
się zmarszczek. Jedną ze strategii przeciwdziałania tym 
zjawiskom jest próba uzupełniania zasobów kolagenu 
w skórze oraz niwelowania efektów jego ubytku. 
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od 12 do 18 miesięcy. Preparat zapewnia natural-
ną regenerację i przywraca skórze jej naturalną 
strukturę poprzez odtworzenie włókien kolage-
nowych oraz pobudzenie do produkcji nowego, 
własnego kolagenu.

Nowej generacji atelokolagen charakteryzuje 
się łatwością iniekcji, gdyż jest to płyn, a nie 
żel. Aplikowany jest za pomocą bardzo cien-
kiej i krótkiej igły do mezoterapii. Po zabiegu 
może pojawić się w miejscu podania preparatu 
zaczerwienienie, obrzęk, swędzenie bądź tkli-
wość. Reakcje te zazwyczaj ustępują po kilku 
godzinach (czasami mogą jednak utrzymać się 
do 7 dni), nie wymagają interwencji lekarza. Na 
zabieg też nie trzeba rezerwować sobie dużo 
czasu, trwa ok. 40 minut. Nie wymaga on też 
specjalnych przygotowań. Jedynie u pacjentek 

bardzo wrażliwych na ból wcześniej stosowany 
jest krem znieczulający. Nie jest to jednak częste, 
bo preparat zawiera substancję znieczulającą.

Dla kogo?
Linerase to preparat, którego nie powinny oba-
wiać się nawet młode osoby. W końcu jego 
skład opiera się na naturalnym budulcu skó-
ry. Można stosować go profilaktycznie już po 
25. roku życia. Wtedy jego działanie zahamuje 
procesy starzenia dzięki utrzymaniu prawid-
łowego poziomu kolagenu. Odbudowuje on 
i regeneruje skórę twarzy, szyi, dekoltu, dłoni 
i całego ciała, poprzez rekonstrukcję tkanki 
łącznej skóry, a przede wszystkim przywraca 
naturalne piękno. Linerase doskonale spraw-
dza się w redukcji rozstępów, leczeniu blizn 
zanikowych i potrądzikowych.

Ważne! Jest to preparat o bardzo delikatnym 
i bezpiecznym działaniu. Może być stosowany 
nawet w okolicy oczu, ust, dekoltu, szyi czy grzbie-
tów dłoni.

Przeciwwskazania są podobne jak przy więk-
szości zabiegów medycyny estetycznej: choroby 
autoimmunologiczne, nowotworowe, ciąża, lakta-
cja, infekcje lub stany zapalne w miejscu podania 
preparatu, opryszczka.                                               v

Linerase ma wysoki profil 
bezpieczeństwa, dlatego może 
być stosowany w każdej,  
nawet tak drażliwej okolicy 
ciała jak dekolt, szyja czy 
powierzchnia rąk

ATELOKOLAGEN  
POCHODNA KOLAGENU

Atelokolagen jest pochodną kolagenu typu 
I, w którym usunięto telopeptydy odpowie-
dzialne w głównej mierze za immunogenność 
białka – stąd przedrostek „atelo”. Pierwsze 
doniesienia o wykorzystywaniu atelokola-
genu sięgają lat 70. Zastosowanie znalazł 
wówczas, jako biomateriał, w inżynierii tkan-
kowej. Doniesienia zebrane w pracy zespołu 
naukowców z Katedry i Zakładu Biofizyki 
Molekularnej i Medycznej Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi wskazują, że dzięki 
swoim unikalnym właściwościom, może być 
z powodzeniem wykorzystywany jako nośnik 
białek w lekach zwalczających choroby dzie-
dziczne i nowotwory. Atelokolagen okazał się 
nośnikiem, który może być używany in vivo 
bez żadnego ryzyka i można z nim wiązać 
duże nadzieje w terapii genowej. 

* macierz podporowa to KOLAGEN typu III, który jest produkowany dzięki stymulacji ateloKOLAGE-
NEM LINERASE

LINERASE – PRZEŁOMOWY ZABIEG W GABINETACH  
MEDYCYNY PRZECIWSTARZENIOWEJ
LINERASE to w chwili obecnej jedyny dostępny na rynku ateloKOLAGEN typu 
I w formie iniekcji, przeznaczony do najdelikatniejszych okolic twarzy i całego 
ciała. Dzięki swojej bioaktywności stymuluje produkcję nowych fibroblastów, 
które wytwarzają nowe – młode włókna kolagenowe przyczyniając się 
do poprawy kondycji skóry, a tym samym młodszego wyglądu. Mimo iż, 
LINERASE jest w Polsce dość nowym zabiegiem to lekarze Medycyny Anti 
Aging oraz ich pacjenci już oceniają preparat jako wysoce skuteczny w walce 
z wiotkością najdelikatniejszych okolic skóry. Terapia przeznaczona jest do 
regeneracji i odbudowy skóry, przywrócenia jej sprężystości i gęstości, wy-
gładzenia zmarszczek, redukcji rozstępów i blizn zanikowych.
Czy LINERASE jest bezpieczny?
Tak. LINERASE to nowoczesny i bezpieczny preparat zarejestrowany jako 
wyrób medyczny. Pozbawiony zakończeń telopeptydowych atelokolagen 
sprawia, że terapia LINERASE nie wywołuje skutków ubocznych, ani reakcji 
alergicznych.
Czy ten zabieg jest dla mnie?
LINERASE można stosować profilaktycznie już po 25 r.ż. w celu zahamo-
wania procesów starzenia poprzez utrzymanie prawidłowego poziomu 
kolagenu lub leczniczo dla odzyskania utraconej jędrności, elastyczności 
i gęstości skóry.
Na jakie części ciała?
Wysoki profil bezpieczeństwa i delikatność produktu LINERASE pozwala 
na jego zastosowanie w każdej, nawet najdelikatniejszej okolicy twarzy, 
jak i całego ciała. Szczególnie zalecany jest do stosowania w okolicy oczu, 
ust, dekolcie, szyi, powierzchni rąk.
Czy zabieg jest inwazyjny?
NIE. Zabieg LINERASE zaliczamy do grupy produktów małoinwazyjnych i nie 
wymaga długiego okresu rekonwalescencji. Przed zabiegiem na leczony 
obszar skóry nakładany jest krem znieczulający, dzięki czemu procedura 
jest dobrze tolerowana przez pacjentów. Po zabiegu może pojawić się 
w miejscu podania zaczerwienienie, pieczenie, obrzęk, swędzenie bądź 
tkliwość. Objawy ustępują samoistnie w ciągu kilku minut po zabiegu 
lub maksymalnie w ciągu 3-7 dni.

Czy w czasie jednej wizyty medycznej można go łączyć z innymi 
zabiegami?
NIE. Nie zaleca się łączyć zabiegu LINERASE w czasie tej samej sesji za-
biegowej z zabiegami laserowymi, głębokimi chemicznymi peelingami 
oraz dermabrazją. Wymienione produkty można zastosować zachowując 
14-dniowy odstęp.
Jakich efektów można oczekiwać?
Pełna kuracja obejmuje zazwyczaj 2 – 4 zabiegi jednakże o ich ilości i często-
tliwości decyduje lekarz specjalista w zależności od wieku pacjenta i stanu 
jego skóry. Pierwsze efekty są widoczne już po 7-14 dniach. Po tym czasie 
widać różnicę w elastyczności, gęstości i blasku skóry.  
LINERASE to atelokolagen, który w sposób bezpieczny i naturalny przywróci 
jędrność i blask Twojej skórze. Terapia sprawi, że będziesz wyglądać młodziej 
nawet o kilka lat!

ZAPYTAJ SWOJEGO LEKARZA O NOWY ZABIEG ATELOKOLAGENEM LINERASE

Dr Arkadiusz Nicer 
– Specjalista Chirurg

Odmładzająca mOc
kOlagenu nOwej gener acji
 Zdrową, młodą i jędrną skórę zawdzięczamy głównemu jej 
budulcowi, którym jest kolagen. Niestety z wiekiem jego 
produkcja spada, włókna stają się coraz słabsze, a nasza skóra 
mniej elastyczna. Po 25 roku życia zaczynamy tracić około 
1,5% kolagenu rocznie, a pierwsze zmarszczki pojawiają się 
zazwyczaj w wieku około 35 lat. W efekcie skóra traci swą 
dotychczasową jędrność i blask, następuje jej odwodnienie 
oraz utrata elastyczności. Na szczęście medycyna prze-
ciwstarzeniowa wychodzi nam na przeciw oferując coraz 
to nowsze, innowacyjne, bezpieczne i skuteczne zabiegi 
zapobiegające lub redukujące objawy starzenia się skóry.Dr Kinga Nicer  

– Specjalista Dermatolog
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www.nicer.pl

Linerase reklama.indd   45 2016-02-20   11:23:35

44 

Technologie


