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„Biostymulator kolagenu LINERASE  w naturalny sposób  
odmładza, liftinguje i odżywia skórę. Jest to wysoce oczyszczony 

ateloKOLAGEN typu I w formie iniekcji przeznaczony do najdelikatniej-
szych okolic twarzy i całego ciała. Ten wyjątkowy preparat intensywnie stymuluje 
fibroblasty do produkcji nowego kolagenu, przyczyniając się do poprawy gęstości  
i jędrności skóry, a tym samym młodszego wyglądu. Bioaktywny preparat przeznaczony 
jest do regeneracji i odbudowy skóry, redukcji wiotkości, rozstępów i blizn zanikowych. 
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż terapia LINERASE została obecnie jeszcze 
bardziej udoskonalona, a jej działanie zintensyfikowane poprzez wprowadzenie nowych 
etapów zabiegu tzn. Maski Peel Off oraz Restoring Mask. Poza tym pacjent otrzymał 
również możliwość kontynuacji terapii w domu dzięki pojawieniu się na rynku trzecie- 
go nowego produktu LINERASE – Anti Aging Cream. Moje pierwsze doświadczenia  
z tą kompleksową, czteroetapową terapią oceniam bardzo wysoko. Preparat LINERASE 
został wyróżniony i nagrodzony przez dermatologów prestiżową nagrodą Perły Derma-
tologii Estetycznej w kategorii „Najlepszy preparat do biostymulacji tkankowej”.

M E D Y C Y N A  E S T E T Y C Z N A  |  piękna w każdym wieku

W raz z wprowadzeniem na rynek nowej generacji  
atelokolagenu LineRaSe dermatologia estetyczna 
otworzyła zupełnie nowe możliwości w naturalnej 
rekonstrukcji i odbudowie tkanek. atelokolagen  

LineRaSe to bioaktywny preparat do iniekcji, który regeneruje  
i odbudowuje skórę, a tym samym przywraca jej utraconą spręży-
stość i blask. na szczególną uwagę i podkreślenie zasługuje  
również optymalnie dobrana dawka zastosowanego w produkcie  
LineRaSe atelokolagenu, która jest gwarancją bardzo wysokiej 
skuteczności przy zachowaniu pełnego profilu bezpieczeństwa.

Kolagen na straży młodości
kolagen to najważniejsze włókno podporowe skóry, które sprawia, 
że jest ona gładka, napięta i odpowiednio nawilżona. można porów-
nać go do rusztowania. u młodych osób taka podpora jest trwała  
i mocna, jednak wraz z upływem czasu staje się coraz słabsza  
i mniej stabilna. Tak delikatna, pozbawiona sprężystości i gęstości 
skóra łatwo ulega „sile grawitacji”, w wyniku czego powieki opadają, 
a owal twarzy zniekształca się poprzez pojawienie się „chomików”  
i „obwisłych” podbródków. możemy temu przeciwdziałać, uzupeł-
niając niedobory kolagenu oraz redukując skutki jego deficytu.

KompleKsowość terapii 
nowością jest wprowadzenie 3 kolejnych produktów LineRaSe, któ-
re powstały, aby zadbać o pacjenta kompleksowo, zapewniając mu 
wyższą skuteczność i krótszy czas rekonwalescencji pozabiegowej. 
pierwszym etapem zabiegu jest aplikacja LineRaSe peeL Off,  
powodująca bioregenerację na poziomie naskórkowym poprzez 
działanie retinolu, witaminy C, kwasu glikolowego i cytrynowego, Ha, 
kolagenu oraz polipeptydów. pozwala ona na oczyszczenie skóry  
i usunięcie zrogowaciałego naskórka, zmiękcza, nawilża i wygładza 
skórę, zwiększając biodostępność substancji aktywnych oraz pene-
trację i działanie atelokolagenu LineRaSe. po zastosowaniu peel Off 
skóra jest aksamitna w dotyku i nabiera wyjątkowego blasku. nowym, 
trzecim etapem terapii jest nałożenie ReSTORing maSk, która inten-
sywnie koi, przyspiesza gojenie i regeneruje skórę po zabiegu, jak 
również uszczelnia naczynia, nawilża i ujędrnia skórę.

LINERASE pRzEłom W WALcE 
z pIERWSzymI ozNAkAmI StARzENIA!
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„LINERASE jest silnym stymulatorem tkankowym. Pobudza  
i  utrzymuje intensywną produkcję kolagenu w skórze bez 

względu na wiek. Preparat działa jak impuls uaktywniający 
naturalne procesy regeneracyjne. Pod jego wpływem dojrzała skóra 

zagęszcza się tak, jakby wciąż była młoda. Terapię LINERASE można stosować 
profilaktycznie już po 25 r.ż. w celu zahamowania procesów starzenia poprzez 
utrzymanie prawidłowego poziomu kolagenu. LINERASE odbudowuje i regeneruje 
skórę twarzy, szyi, dekoltu, dłoni i całego ciała poprzez rekonstrukcję tkanki łącznej 
skóry, a przede wszystkim przywraca naturalne piękno skóry. Co istotne, LINERASE 
jest produktem medycznym, a zabieg może być wykonywany tylko przez lekarza. 
Nieomal natychmiast wprowadziłam w swoim gabinecie nowe 3 produkty  
LINERASE, o które została niedawno wzbogacona terapia LINERASE tj.: Peel Off, 
Restoring Mask i Anti Aging Cream. Moim »faworytem« stała się maska Peel Off,  
w której zastosowano unikatowy i bardzo intensywnie działający skład pozwalający 
w ciągu kilku minut usunąć martwy, zrogowaciały naskórek, pozostawiając skórę 
aksamitnie miękką, gładką i rozświetloną. Jest też idealnym przygotowaniem do 
zabiegu LINERASE. Moi pacjenci natomiast bardzo wysoko oceniają skuteczność 
Anti Aging Cream, który stosują jako terapię pozabiegową, ciesząc się jeszcze 
dłużej uzyskanymi rezultatami”.

Pytaj o zabieg w renomowanych klinikach medycyny Anti Aging lub sprawdź na www.bdaesthetic.com
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Kolagen sprawia, że nasza skóra jest sprężysta, jędrna i gładka. Niestety z wiekiem włókna 
kolagenowe stają się coraz słabsze, skóra traci swą elastyczność, jest cieńsza, wiotka i pojawiają się  
na niej pierwsze zmarszczki. Czy możemy opóźnić proces starzenia i cieszyć się młodzieńczym 
wyglądem jak najdłużej? Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom medycyny przeciwstarzeniowej, 
mamy możliwość skutecznie przeciwdziałać  wiotkości skóry oraz zmarszczkom poprzez 
uzupełnienie ubytków kolagenu w skórze i utrzymanie go na odpowiednim poziomie.


