MISJA ANTIAGING:
"Pomóc każdemu, kto chciałby żyć długo i w dobrej kondycji,
...a szczególnie tym, którzy nie chcieliby staro wyglądać?"
***
Współczesna estetyczna chirurgia plastyczna i kosmetologia rozpoczyna
świadome leczenie (czytaj: poprawianie wyglądu) starzejącej się skóry twarzy po
25 roku życia. Początkowo, gdy zabiegi odmładzające mogą być całkowicie
nieinwazyjne - można je wykonać zarówno w salonie kosmetycznym jak i w
warunkach domowych. Zabiegi odmładzające stopniowo, w miarę upływu czasu
nabierają większej inwazyjności, ale równocześnie dają lepsze wyniki estetyczne.
Z biegiem lat, zwłaszcza przy związanych z wiekiem procesach wiotczenia
mięśni, zanikania skóry i tkanki podskórnej - pośrednio związanych z niedoborami
pewnych hormonów - procesy starzenia skóry twarzy wymagają oprócz zabiegów
kosmetologicznych, także wprowadzenia procedur estetycznej chirurgii
plastycznej. Pierwszymi zabiegami są operacje powiek górnych i dolnych (fałdy i
worki pod oczami), a następnie uzupełnianie objętości tkanki podskórnej poprzez przeszczepianie własnych komórek tłuszczowych.
Kolejną fazą jest usunięcie widocznych - w postaci zwisających fałdów (tzw.
"chomiczków") - nadmiarów skóry policzków, bródki i szyi. Współczesna
kosmetologia i chirurgia plastyczna dzięki wzajemnej współpracy może nie tylko
opóźniać naturalne procesy starzenia się skóry twarzy, ale także znacznie
wydłużyć korzystny efekt estetycznych zabiegów chirurgicznych. Pomocą dla
współczesnej kosmetologii i chirurgii estetycznej są lasery wysokoenergetyczne,
lampy IPL, urządzenia do mezoterapii igłowej i bezigłowej, dermabrazji
diamentowej, peelingu, kawitacji RF, koblacji, criolipolizy, elektroporacji, masażu
limfatycznego...
***

Firma "Cami" Sp. z o.o. oferuje pełny zakres leczenia chirurgicznego:
operacje w znieczuleniu ogólnym i miejscowym:
- zmarszczek twarzy, szyi i powiek + wypełniacze, Botox
- odstających małżowin usznych
- korekcje biustu i powłok brzucha
- usuwanie brodawek i znamion skórnych
- korekcja nosa odsysanie zniekształcającego tłuszczu
- chirurgiczne leczenie: znamion barwnikowych i naczyniowych, tatuaży oraz blizn

***
leczenie laserami obejmuje bezbolesne usuwanie:
- znamion płaskich i pajączków naczyniowych
- blizn potrądzikowych i przerastających
- tatuaży i plam barwnikowych
- trwałe usuwanie zbędnego owłosienia
- odmładzanie skóry, tj. leczenie zmarszczek twarzy (powiek, warg, i policzków)
***
Konsultacje po uzgodnieniu telefonicznym:
+48-12-4206070;
+48-601-440-122;
+48-502-440-308;
+48-510-654-595

