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Nowy system regeneracji macierzy pozakomórkowej
(ECM) stosowany w procesie biogenezy skóry
Nowością w gabinetach medycyny
estetycznej jest zabieg z wykorzystaniem innowacyjnego preparatu
do biorewitalizacji – Sunekos. Sunekos
to unikalne połączenie kwasu hialuronowego oraz aminokwasów. Produkt stymuluje fibroblasty do tworzenia nowych włókien białkowych
skóry takich jak kolagen i przede

wszystkim elastyna. Proces ten, nazywany biogenezą skóry, możliwy jest
dzięki opatentowanej formule ściśle
wyselekcjonowanych pod względem
jakościowym i ilościowym aminokwasów w połączeniu z nieusieciowanym
kwasem hialuronowym. Potrzebne
do syntezy kolagenu aminokwasy
to przede wszystkim Glicyna, L-prolina, L-lizyna, L-alanina, L-walina
oraz L-leucyna.
W skład gamy produktów marki
Sunekos wchodzą dwie linie: Sunekos®
200 (przeznaczona dla młodszych pacjentek, z mniej widocznymi oznakami starzenia), która zapewnia młody
wygląd dzięki utrzymaniu homeostazy macierzy pozakomórkowej oraz
Sunekos® 1200 (działanie antyoksydacyjne w przypadku głębokich
zmarszczek i wiotkiej skóry, działa jak
„rusztowanie”), która charakteryzuje
się, jak sama nazwa wskazuje, obecnością kwasu hialuronowego o wyższej masie cząsteczkowej (1200 kDa).
Opakowanie Sunekos 200 zawiera
2 ampułki z kwasem hialuronowym
i 2 fiolki z aminokwasami. Jedno opakowanie Sunekos 200 wystarcza na wykonanie dwóch zabiegów. Sunekos 1200

to 1 fiolka kwasu hialuronowego
i 1 fiolka aminokwasów wystarczające
na wykonanie jednej procedury. Składniki Sunekos należy zmieszać ze sobą,
aby produkt był gotowy do podania
pacjentowi. Zabieg jest wielokierunkowy – ma na celu nawilżenie wszystkich
warstw skóry, wygładzenie zmarszczek
i wymodelowanie konturów twarzy. Iniekcje można przeprowadzać na twarzy,
szyi, dekolcie, dłoniach, ramionach,
wewnętrznej stronie ud i obszarze pod
kolanami. Sunekos 200 można bezpiecznie stosować w okolice oczu w
celu likwidacji cieni oraz poprawienia
jakości skóry. Subtelny i naturalny efekt
wolumetryczny widoczny jest natychmiast po zabiegu, natomiast na kolejne efekty – nawilżenia, rozświetlenia,
wygładzenia zmarszczek oraz ujędrnienia skóry należy trochę poczekać.
Pierwsze z nich widoczne są po ok.
10 dniach, a ostateczne utrzymują się
ponad 6 miesięcy.
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