LINERASE- BIOAKTYWNY ATELOKOLAGEN
To nowej generacji biomateriał do rekonstrukcji i odbudowy tkanki podskórnej.
Linerase- atelokolagen typu I-stymuluje produkcje nowych fibroblastów, które
wytwarzają endogenny kolagen typu III przyczyniając się do poprawy kondycji skóry,
a tym samym młodszego wyglądu.
Bioaktywny preparat przeznaczony jest do regeneracji i odbudowy skóry, redukcji
wiotkości, rozstępów i blizn zanikowych, przywrócenia sprężystości i elastyczności,
wygładzenia zmarszczek.
CO TO JEST KOLAGEN?
Zdrową, młodą i jędrną skórę zawdzięczamy głównemu jej budulcowi, którym jest
kolagen. Niestety z wiekiem jego produkcja spada, włókna stają się coraz słabsze, a
nasza skóra mniej elastyczna. Po 25 roku życia zaczynamy tracić aż 1,5% kolagenu
rocznie, czego efektem jest powstanie pierwszych zmarszczek.
W procesie starzenia się, oprócz spadku elastyczności związanej ze zmniejszeniem
ilości włókien kolagenu oraz elastyny, dodatkowo zmniejsza się ilość podskórnej
tkanki tłuszczowej, a mięśnie twarzy stają się słabsze. Skutkiem tego jest pojawienie
się zmarszczek grawitacyjnych oraz zauważalne zmiany w owalu twarzy. Możemy
jednak temu przeciwdziałać, a najlepszym sposobem w walce z utratą kolagenu jest
uzupełnianie jego niedoborów oraz niwelowanie efektów jego ubytku.
Nowej generacji atelokolagen LINERASE to przełomowy zabieg w gabinetach
medycyny estetycznej. Jest nowoczesnym i bezpiecznym preparatem do podawania
śródskórnego, zarejestrowanym jako wyrób medyczny. Co istotne, terapia nie
wywołuje skutków ubocznych, ani reakcji alergicznych (jest nieimmunogenny).
Procedura zabiegu jest małoinwazyjna, dzięki czemu nie wymaga długiego okresu
rekonwalescencji.
LINERASE to jedyny dostępny na rynku atelokolagen typu I w formie iniekcji,
najnowsze narzędzie w rękach lekarzy medycyny estetycznej, przeznaczony do
najdelikatniejszych okolic twarzy i całego ciała.Jest zarejestrowany jako WYRÓB
MEDYCZNY.
Jest to przełomowa terapia w walce z oznakami starzenia.
Atelokolagen LINERASE zapewnia naturalną regenerację i przywraca skórze jej
naturalną strukturę poprzez odtworzenie włókien kolagenowych oraz pobudzenie do
produkcji nowego własnego kolagenu.
W trakcie JEDNEJ PROCEDURY ZABIEGOWEJ zabiegowi poddana jest twarz ( z
okolicą oczu), szyja, dekolt oraz grzbiety dłoni.

WSKAZANIA:
-wspomaganie biorewitalizacji przede wszystkim skóry twarzy,
szyi, dekoltu, dłoni, ale również całego ciała
-regeneracja tkanki łącznej skóry właściwej
-poprawa elastyczności i sprężystości skóry
-zmniejszenie oznak starzenia się skóry – redukcja zmarszczek
-leczenie blizn zanikowych, rozstępów

PRZECIWWSKAZANIA:
-ciąża, okres karmienia piersią
-choroby autoimmunologiczne
-cukrzyca
-tendencje do powstawania bliznowców
-aktywne zakażenia okolicy zabiegu
-choroba nowotworowa
Nie zaleca się łączyć zabiegu LINERASE w czasie tej samej sesji zabiegowej z
zabiegami laserowymi, głębokimi chemicznymi peelingami oraz dermabrazją.
Wymienione procedury można zastosować zachowując 14-dniowy odstęp.
Zalecana jest seria 2-4 zabiegów w odstępach 2-3 tygodniowych w zależności od
wieku i kondycji skóry.
LINERASE to produkt włoski łączący unikalne właściwości biologiczne oraz
nietoksyczność, biokompatybilność, biodegradowalność i nieimmunogenność,
polecany osobom młodym jako profilaktyka jak i osobom dojrzałym jako leczenie
procesów starzenia.

