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opinie ekspertów
dr n. med. Elżbieta Radzikowska
specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii plastycznej,
założycielka Kliniki Dr E. Radzikowskiej
w Warszawie, www.radzikowskaclinic.pl

NAJLEPSZY PREPARAT
DO BIOSTYMULACJI TKANKOWEJ

kolagenowa terapia biostymulująca LineRase w naturalny sposób regeneruje,
ujędrnia i zwiększa gęstość skory. Preparat dzięki wysokiej bioaktywności
i biodostępności efektywnie stymuluje fibroblasty do wytwarzania nowego, młodego
kolagenu, przyczyniając się do poprawy jędrności i gęstości skóry, a tym samym
przywracając jej naturalny, młodzieńczy wygląd. co ważne, terapia Linerase została
udoskonalona o trzy dodatkowe etapy zabiegu: Peel Off Restoring mask oraz anti
aging cream. dzięki temu, pacjent może uzyskać jeszcze lepsze rezultaty zabiegu
w zdecydowanie krótszym czasie. moje doświadczenia z tą kompleksową terapią
pozwalają mi potwierdzić pełny profil bezpieczeństwa oraz wysoką skuteczność
w przywracaniu naturalnej jędrności i gęstości skóry.

lek. med. Beata Kociemba
specjalista dermatolog, lekarz medycyny estetycznej,
założycielka Beauty Derm–Europejskiego
Instytutu Dermatologii Estetycznej, Laserowej
i Kosmetologii w Warszawie, www.beauty-derm.pl

bezpieczny i wyjątkowo skuteczny
naturalny i długotrwały efekt

jędrność i gęstość skóry – liftinguje
· Poprawia
i redukuje zmarszczki
· Wygładza
i rozświetla skórę
· Nawilża
Redukuje
rozstępy i blizny
·

unikalna procedura zabiegu

PROMOCJA

terapia LINERASE została wzbogacona i zintensyfikowana o trzy całkowicie nowe produkty stanowiące pierwszy,
trzeci i czwarty etap zabiegu: LINERASE Peel Off,
Restoring Mask oraz Anti-Aging Cream, dzięki czemu
pozwala osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty.
Optymalna dawka 100 mg atelokolagenu linerase
gwarantuje najwyższą skuteczność i bezpieczeństwo
zabiegu.
linerase jest procedurą medyczną, która powinna
być wykonywana tylko i wyłącznie przez lekarza.

instytut Beauty derm powstał 10 lat temu z syntezy wiedzy, doświadczenia
i pasji. naszym celem jest zapewnienie pacjentom takiego wizerunku, który współgra
z ich wewnętrznym samopoczuciem. teraz można wyglądać pięknie w każdym wieku.
„wizja” prowadzonej przeze mnie praktyki brzmi „naturalne piękno” przy zachowaniu
maksymalnego bezpieczeństwa. terapia LineRase spełniła te kryteria, dlatego
sięgnęłam po ten, jak się szybko okazało, wyjątkowy preparat, który wraz z moimi
pacjentami bardzo doceniamy za szybko pojawiające się i bardzo naturalne efekty
poprawy elastyczności, napięcia, wygładzenia zmarszczek i zagęszczenia skóry w
najdelikatniejszych okolicach twarzy i całego ciała. Linerase to atelokolagen nowej
generacji stanowiący przełomową terapię w aspekcie odmładzania oraz regeneracji
skóry. jest to obecnie jedyny wyróżniony prestiżową nagrodą Perły dermatologii
estetycznej atelokOLagen typu i w formie iniekcji w optymalnej dawce 100 mg.
szczególnie cenię sobie w tej terapii jej wieloetapowość, a mianowicie możliwość
wielopłaszczyznowej regeneracji i odbudowy skóry zarówno na poziomie naskórkowym dzięki masce Peel Off, jak i skóry właściwej poprzez iniekcję atelokolagenu
Linerase. Ostatni, trzeci etap zabiegu tj. Restoring mask, zapewnia natomiast szybką
regenerację i ukojenie skóry po zabiegu.

dr n. med. Agnieszka Surowiecka-Pastewka
starszy asystent, w trakcie specjalizacji z chirurgii
ogólnej w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA
w Warszawie. Lekarz z wieloletnim doświadczeniem
w zakresie medycyny Anti Aging. Współpracuje
z klinikami dr n. med. Elżbiety Radzikowskiej
oraz dr Beaty Kociemby w Warszawie
terapia Linerase wzbudziła moje zainteresowanie, a następnie zaufanie ze względu
na naturalność, wszechstronność i kompleksowość. jest to procedura medyczna,
która może być stosowana zarówno na twarz, szyję, dekolt, grzbiety rąk i w zależności
od potrzeb na wszystkie inne okolice ciała, dotknięte problemem wiotkości i braku
elastyczności. Pierwsze rezultaty napięcia i rozświetlenia skóry, jakie daje nam
kolagenowa terapia, są widoczne po kilku dniach. Ostateczny efekt regeneracji,
ujędrnienia i zagęszczenia skóry, osiągamy po wykonaniu pełnej terapii. kuracja
obejmuje zazwyczaj 2 do 4 zabiegów, w odstępach 14–21 dni, jednakże o ich ilości
i częstotliwości, decyduje lekarz w zależności od wieku pacjenta i stanu jego skóry.
w mojej praktyce lekarskiej oceniam LineRase jako wysoce skuteczną terapię
w walce z wiotkością najdelikatniejszych okolic twarzy i ciała. jestem usatysfakcjonowana efektami, jakie przynosi ona moim pacjentkom, natomiast wprowadzenie
trzech nowych etapów zabiegu jeszcze bardziej podkreśliło unikalność. maska
Linerase Peel Of jest doskonałym przygotowaniem do zabiegu, gdyż zmiękcza,
nawilża i wygładza skórę, zwiększając biodostępność substancji aktywnych oraz
działanie atelokolagenu Linerase.

