
LINERASE 
– KOLAGENOWA 
BIOSTYMULACJA 
SKÓRY

W jaki sposób opóźnić procesy starzenia, by cieszyć 
się młodzieńczym wyglądem jak najdłużej? Medycyna  
estetyczna wychodzi naprzeciw oczekiwaniom współcze-
snej kobiety oferując zabieg, który w sposób naturalny  
i małoinwazyjny utrzyma skórę w dobrej kondycji, przy-
wracając jej świeżość i dawny blask. 
LINERASE to obecnie jedyny wyróżniony prestiżową 
nagrodą Perły Dermatologii  Estetycznej ateloKOLAGEN 
typu I w formie iniekcji, przeznaczony do najdelikatniej-
szych okolic twarzy i całego ciała. Preparat zaliczany jest 
do grupy stymulatorów tkankowych, które w naturalny 
sposób pobudzają produkcję kolagenu – włókien podpo-
rowych skóry, odpowiedzialnych za napięcie, prawidłową 
gęstość i jędrność skóry.

Szyja jest rejonem najbardziej  
narażonym na oddziaływania me-
chaniczne i jest wyjątkowo delikatna 
oraz podatna na starzenie z powodu 
niewielkiej podściółki tłuszczowej 
oraz zmniejszonej ilości gruczołów 
łojowych. Właśnie dlatego powinni-
śmy jak najszybciej zatroszczyć się 
o tę okolicę ciała. Do odmładzania 
szyi często rekomenduję stymulatory 
tkankowe, które w naturalny sposób 
pobudzają produkcję kolagenu 
włókien podporowych skóry, odpo-
wiedzialnych za napięcie i jędrność. 
Jednym z polecanych przeze mnie 
preparatów jest Linerase, który 
stymuluje intensywną produkcję 
kolagenu bez względu na wiek 
pacjenta. Moi pacjenci i ja cenimy 
sobie bezpieczeństwo, naturalność 
i szybko pojawiające się efekty, jakie 
daje nam ta kompleksowa terapia.

Terapię atelokolagenową Linerase 
można stosować w przypadku  
wszelkiego rodzaju wiotkości skóry 
twarzy, szyi, a także w leczeniu  
rozstępów i blizn potrądzikowych, 
czy też w celu poprawy stanu  
wiotkiego brzucha po ciąży.  
Z moich doświadczeń wynika, że 
jest to procedura wysoce skutecz-
na, a przy tym małoinwazyjna  
i bezpieczna, pomagająca przywró-
cić prawidłową gęstość, jędrność  
i sprężystość skóry. Pierwsze rezul-
taty ujędrnienia i wygładzenia skóry, 
jakie daje nam terapia, są widoczne 
już po kilku dniach. Całkowita  
kuracja obejmuje zazwyczaj od  
2 do 4 zabiegów. Warto dodać, że 
to nie „metryka”, ale lekarz decydu-
je o tym, czy powinniśmy poddać 
się terapii kolagenowej i czy przy-
niesie nam ona wymarzony efekt. 

Linerase jest bezpiecznym  
zabiegiem liftingującym skórę, 
który w swojej praktyce lekarskiej 
rekomenduję pacjentom w różnym 
wieku. Profilaktycznie w celu  
utrzymania odpowiedniego pozio-
mu kolagenu, a przez to zapobiega-
jąc powstaniu wiotkości skóry,  
lub jako terapia  przywracająca  
już utraconą jędrność, grubość  
i elastyczność skóry na skutek  
powstałych z wiekiem deficytów 
kolagenowych. Linerase pozwala 
szybko i skutecznie odmłodzić, 
rozświetlić twarz, wygładzić  
drobne zmarszczki i poprawić 
ogólną kondycję najdelikatniejszych 
okolic twarzy, jak i całego ciała. 
Dzięki terapii skóra nabiera blasku, 
jest bardziej napięta i elastyczna. 
Jedną z zalet Linerase jest naturalny 
i długotrwały efekt.
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