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LINERASE – NOWY, PRZEŁOMOWY ZABIEG  
W GABINETACH MEDYCYNY PRZECIWSTARZENIOWEJ
LINERASE to w chwili obecnej jedyny dostępny na rynku atelokolagen  
typu I w formie iniekcji, przeznaczony do najdelikatniejszych obszarów twarzy, 
ale też całego ciała. Szczególnie zalecany jest do stosowania w okolicy oczu, ust,  
na dekolcie, szyi, powierzchni rąk. 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 partii skóry. 

ODMŁADZAJąCA MOC 
ATELOkOLAGENu 

LINERASE

Pewnie nie raz słyszałaś o białku młodości, kolagenie. 
Teraz do gry wkracza atelokolagen – kolagen nowej 
generacji. W sposób bezpieczny i naturalny przywróci 
jędrność i blask twojej skórze. Tak skutecznie, że będziesz 
wyglądać młodziej nawet o kilka lat!

Z drową, młodą i jędrną skórę zawdzięczamy jej głównemu budulcowi  
– kolagenowi. Niestety z wiekiem jego produkcja spada, włókna stają się 
coraz słabsze, a nasza skóra mniej elastyczna. Już po 25. roku życia  

zaczynamy tracić około 1,5% kolagenu rocznie. W efekcie tego procesu skóra 
traci swoją dotychczasową jędrność i blask, następuje jej odwodnienie oraz 
utrata elastyczności. Pierwsze zmarszczki pojawiają się zazwyczaj w wieku 
około 35 lat. Na szczęście medycyna przeciwstarzeniowa wychodzi nam  
naprzeciw, oferując coraz to nowsze, innowacyjne, bezpieczne i skuteczne 
zabiegi zapobiegające objawom starzenia się skóry lub je redukujące.

DLA kOGO? 
Terapia przeznaczona 
jest do regeneracji  
i odbudowy skóry, 
przywrócenia jej 
sprężystości i gęstości, 
wygładzenia 
zmarszczek, redukcji 
rozstępów i blizn 
zanikowych.

Dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska, dermatolog,  
Prezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów  
Estetycznych, prowadzi ViVa-DErm www.viva-derm.pl

Czy LINERASE jest bezpieczny?  
Tak. LINERASE to nowoczesny i bezpieczny 
preparat zarejestrowany jako wyrób 
medyczny. Pozbawiony zakończeń telopepty-
dowych atelokolagen sprawia, że terapia 
LINERASE nie wywołuje skutków ubocz-
nych ani reakcji alergicznych. 
Czy ten zabieg jest dla mnie? 
LINERASE można stosować profilaktycznie 
już po 25 r.ż. w celu zahamowania procesów 
starzenia poprzez utrzymanie prawidłowego 
poziomu kolagenu. Podawany leczniczo 
pomaga odbudować jędrność, elastyczność  
i gęstość skóry. 
Czy zabieg jest inwazyjny? 
NIE. Przed zabiegiem na leczony obszar 
nakładany jest krem znieczulający, dzięki 
czemu procedura jest dobrze tolerowana.  
Po zabiegu w miejscu podania może pojawić 
się zaczerwienienie, pieczenie, obrzęk, swędze-
nie bądź tkliwość. Objawy ustępują samoistnie 
w ciągu kilku minut lub maks. w ciągu 3-7 dni. 
Czy w czasie jednej wizyty można go łączyć  
z innymi zabiegami?
NIE. Zabiegi laserowe, głębokie chemiczne 
peelingi czy dermabrazję należy robić  
w 14-dniowym odstępie. 
Jakich efektów można oczekiwać?
Pełna kuracja obejmuje zazwyczaj 2 do 4 zabie- 
gów, jednak o ich ilości i częstotliwości decy-
duje lekarz w zależności od wieku i stanu 
skóry pacjenta. Pierwsze efekty widoczne są 
już po 7-14 dniach. Po tym czasie widać róż-
nicę w elastyczności, gęstości i blasku skóry. 
Efektem młodszego wyglądu (nawet o kilka 
lat!) można cieszyć się przez 12-18 miesięcy. 

MED EST Linerase 3Q.indd   105 16-03-01   11:05


