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PDO First Lift – odmłodzona skóra bez skalpela i operacji
Skuteczność, wszechstronność, bezpieczeństwo
Długość igły:
- 30G: 40 lub 60 mm
- 28G: 40 lub 60 mm
- 25G: 80 mm
- 24G: 100 lub 150 mm

Nowa jakość w medycynie estetycznej
Od teraz można już w prosty, bezbolesny i bezinwazyjny sposób zatrzymać
proces starzenia się skóry. Pojawienie się na polskim rynku wchłanialnych
nici PDO First Lift to wydarzenie, które otwiera nowy rozdział w medycynie
estetycznej. Choć zabieg wprowadzenia nici PDO trwa zaledwie
od 5 do 50 minut, to lifting z wykorzystaniem tej metody przynosi
spektakularne wręcz efekty odmłodzenia skóry. Co więcej sama aplikacja
nici nie jest bolesna, a w dodatku nici PDO można aplikować nie tylko
do skóry twarzy, ale właściwe na całym ciele.

Długość igły:
- 28G: 60 mm
- 30G: 60 mm

Nowość z Dalekiego Wschodu
System nici PDO powstał 5 lat temu w Korei Południowej, gdzie
zauważono, że obecność nici PDO w tkance, połączona z akupunkturą,
wzmacnia mięśnie i ścięgna organizmu. Początkowo stosowano PDO
głównie w szwach skórnych i podskórnych w chirurgii plastycznej,
gastroenterologii, urologii, ginekologii i okulistyce. Po 3 latach metoda
została zastosowana także w medycynie estetycznej. Obecnie metoda
PDO wykorzystywana jest m.in. w Japonii, USA, Brazylii, Rosji i w krajach
Europy Zachodniej. Produkt posiada certyfikat bezpieczeństwa CE i może
być stosowany na ternie całej Unii Europejskiej. I wreszcie najważniejsze:
od niedawna nici PDO First Lift są dostępne również w Polsce.

Czym są nici PDO?
Nici First Lift są wykonane z rozpuszczalnej substancji PDO (polidioksonan). PDO jest silnym syntetycznym włóknem, składającym
się z jednego (monofilament) lub dwóch skręconych stałych włókien (polifilament), które po określonym czasie rozpuszczają się
w tkance. Nici mają wysoką biologiczną obojętność i atraumatycznie przechodzą przez tkankę, są trwałe i elastyczne. Na postawie
badań klinicznych stwierdzono, że PDO pobudza w tkankach proces neokolagenezy, czyli stymuluje produkcję nowego kolagenu
– białka odpowiedzialnego za jędrność skóry. Stymulacja fibroblastów pobudza z kolei syntezę elastyny – białka odpowiedzialnego
za sprężystość skóry. Działanie PDO powoduje również syntezę naturalnego kwasu hialuronowego.

Zdrowa i odmłodzona skóra
Nić PDO umieszczona jest w sterylnej, bardzo cienkiej igle, przy pomocy której wprowadzana zostaje w określone okolice ciała
– śródskórnie, do podskórnej tkanki tłuszczowej lub domięśniowo. Struktura skóry staje się dzięki temu grubsza, bardziej jędrna,
napięta, poprawia się także jej koloryt. Nici PDO wygładzają też drobne zmarszczki oraz korygują owal twarzy. Co ważne proces
wchłaniania PDO trwa do 8 miesięcy, za to efekt poprawy struktury skóry oraz delikatnego liftingu i wygładzenia zmarszczek skóry
utrzymuje się nawet do 2 lat od wykonania zabiegu.

Wszechstronne zastosowanie na całym ciele
Jedną z najważniejszych zalet nici PDO First Lift jest możliwość ich stosowania
praktycznie na całym ciele: nie tylko na twarzy, ale choćby do poprawy struktury
skóry łokci, kolan, brzucha, pośladów, dekoltu czy piersi. Główne wskazania do
zastosowania metody nici First Lift to m.in.:
• na twarzy: pionowe i poziome zmarszczki na czole; lifting czoła; opadające brwi, opadające i pomarszczone policzki; dolna powieka; „zmarszczki
palacza”, fałd podbródkowy, fałd marionetkowy, fałd nosowo-wargowy;
podwójny podbródek; V-lifting;
• na ciele: fałdy i zmarszczki na szyi i dekolcie; ujędrnianie piersi; zwiotczenie
tkanek i rozstępy na pośladkach, brzuchu, ramionach, łokciach i kolanach;
niewrażliwa skóra i tkanka podskórna (zwłaszcza po liposukcji).
Metoda PDO zalecana jest szczególnie osobom w wieku od 30 do 55 lat.

przed zabiegiem

Natychmiastowy, długotrwały efekt

6 tygodni po zabiegu

Po wprowadzeniu nici PDO First Lift w skórę efekt poprawy wyglądu
uzyskujemy natychmiast. Właściwy proces syntezy naturalnych białek
organizmu rozpoczyna się jednak po około 10-14 dniach i trwa przez
cały okres utrzymywania się nici w organizmie. Przypomnijmy - sam
zabieg wprowadzenia PDO trwa zaledwie od około 5 do 50 minut,
a ewentualne zaczerwienienia i nieduże krwiaki znikają po kilku dniach!
Szybkie tempo wchłaniania się nici eliminuje ryzyko bliznowacenia.
Efekty końcowe zastosowania nici PDO First Lift – utrzymujące się
do 2 lat – to m.in.:
• wyraźne odmłodzenie i ujędrnienie skóry;
• wygładzenie zmarszczek i zwężenie porów;
• rozjaśnienie barwy skóry;
• zwiększenie lub zmniejszenie objętości skóry (zależnie od potrzeb pacjenta);
• ogólny lifting skóry na twarzy i ciele.
Metoda PDO First Lift to także brak efektów ubocznych oraz okresu regeneracji.

Metoda przyszłości
To wszystko powoduje, że zdaniem lekarzy specjalistów zabiegi
z zastosowaniem nici PDO First Lift będą znajdować coraz większe
rzesze zwolenników. Metoda PDO jest właściwie bezinwazyjna dla
organizmu i może stanowić sprawdzoną już alternatywę dla pacjentów, którzy nie oczekują efektu liftingu chirurgicznego lub takiego, jakie dają nici Happy Lift. A biorąc pod uwagę wszechstronność
zastosowania nici PDO, stają się one produktem, który może w
przyszłość

zrewolucjonizować

estetycznej w naszym kraju.
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„To niewiarygodne, jakie efekty można osiągnąć w czasie niespełna
godzinnego zabiegu. Wchłanialne nici First Lift to nowy potencjał
w medycynie estetycznej”.
Dr Iwona Radziejowska, Croma Princess Academy
„Poprawę wyglądu skóry uzyskujemy natychmiast. Zabieg jest praktycznie
bezbolesny, a niewielkie zaczerwienia i krwiaki ustępują po kilku dniach”.
Dr Andrzej Kępa, Medbeuty – Aesthetic Clinic Kępa
„Nici PDO to nowa, bezpieczna procedura zwiększania napięcia,
odmładzania i liftingu skóry – nie tylko skóry twarzy, ale też szyi, dekoltu,
ramion, a nawet kolan czy łokci”.
Dr Joanna Magdziarz-Orlitz, Derma-Clinic

PDO First Lift. Nowy rozdział w polskiej medycynie estetycznej. Sprawdź.
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