
Jak zatrzymać młodość? Na to pytanie i na wiele podobnych starają się znaleźć 
odpowiedź wielkie koncerny kosmetyczne, czarodzieje, chirurdzy-plastycy oraz 
mniej inwazyjni lekarze medycyny estetycznej. Jaki zabieg czy preparat pozwoli 
zatrzymać czas? Kiedy rozpocząć ten szalony wyścig o młodość? Jak zatrzymać 

hipotrofię tkanki? Czy tylko inwazyjny zabieg chirurgiczny sprosta naszym 
oczekiwaniom? Na pierwszy rzut oka wiele niewiadomych. Tylko pozornie 

– współczesna medycyna estetyczna z powodzeniem znalazła odpowiedź na 
wszystkie postawione wcześniej pytania. Rozmawiamy z dr Katarzyną Grudzień 

z Centrum Medycznego LIFT MED.
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Pani Doktor, czy można w bezpiecz-
ny i  skuteczny sposób pozbyć się 
zmarszczek?

Oczywiście! Najstarszym, a  zara-
zem najbezpieczniejszym sposobem 
na likwidację zmarszczek i wypełnie-
nie ubytków jest kwas hialuronowy 
zwany „eliksirem młodości”. Rewe-
lacyjnie odmładza skórę i  nawilża 
ją. Kwas hialuronowy występuje 
naturalnie w  organizmie człowieka 
w postaci soli sodowej, związku, któ-
ry wiąże wodę w  skórze właściwej. 
Może być bezpiecznie stosowany bez 
konieczności wykonywania testów 
skórnych. W skórze ludzkiej kwas ten 
jest składnikiem macierzy międzyko-
mórkowej skóry właściwej. U   mło-
dej osoby jest go pod dostatkiem, 
co gwarantuje jej sprężystość i brak 
zmarszczek. Z wiekiem niestety ilość 
kwasu maleje. 

Z  czego wynika popularność kwa-
su hialuronowego? Czy to odkrycie 
ostatnich kilku lat?

Kwas hialuronowy był od kilkuna-
stu lat wykorzystywany w medycy-
nie estetycznej i w tej też dziedzinie 
jest do dzisiejszego dnia najważniej-
szą substancją przywracającą mło-
dość. Przechodził wiele modyfikacji, 
aby ostatecznie pojawić się jako pro-
dukt organiczny, o  zupełnie innych 
właściwościach i  jeszcze bardziej 
bezpieczny niż dotychczas. Wciąż 
podlega udoskonalaniu. 

Czy kwas hialuronowy, który poleca 
Pani swoim Pacjentkom to konkret-
na marka?

Obecnie najnowocześniejszym 
i  najbezpieczniejszym kwasem hia-
luronowym jest Naeuvia. Wyróżnia 
się na tle konkurencyjnych produk-
tów tym, że jest najczystszym kwa-
sem hialuronowym otrzymywanym 
przy fermentacji BACILLUS SUBTI-
LIS. Najczystszym, a co za tym idzie 
najbezpieczniejszym immunologicz-

nie. Jego budowę oparto na glikolu 
polietylenowym jako czynniku sie-
ciującym. Charakteryzuje go wza-
jemnie przenikająca się sieć polime-
rowa. Cała konstrukcja cząsteczki 
tego kwasu zapewnia właściwości 
reologiczne: spójność, lepkosprę-
żystość i  plastyczność. Cechuje go 
również duża zdolność adaptacyjna, 
co pozwala na modelowanie kształ-
tu. Jako jedyny występuje w  połą-
czeniu z hydroksyapatytem wapnia, 
będącym substancją kolagenotwór-
czą. Ta ostatnia cecha klasyfikuje 
ten rodzaj kwasu hialuronowego na 
pierwszym miejscu na świecie, gdyż 
nie ma drugiego preparatu będące-
go mieszanką kwasu hialuronowego 
i preparatu kolagenotwórczego.

U każdego pacjenta można zastoso-
wać kurację odmładzającą z wyko-
rzystaniem tego konkretnego kwa-
su hialuronowego?

NAEUVIA ma w  swojej ofercie 
dwa preparaty z  hydroksyapaty-
tem: wypełniacz Naeuvia Stimulate 
i  Naeuvia Stimulate man-produkt 
przeznaczony dla mężczyzn. Bardzo 
skuteczna jest również Naeuvia Hy-
dro de lux-preparat do mezoterapii, 

który również zawiera hydroksy-
apatyt wapnia. Produkty te służą do 
wypełniania zarówno zmarszczek 
płytkich, jak i głębokich. W mezote-
rapii dają zaskakujące szybkie i dłu-
gotrwale nawilżenie i  odżywienie 
skóry.

Jakich efektów mogą się spodzie-
wać Pani Pacjenci?

Połączenie zabiegów przy użyciu 
Naeuvia Stimulate i  Hydro de lux 
daje spektakularne efekty nie tyl-
ko wypełnienia czy nawilżenia, ale 
także – dzięki stymulacji kolagenu 
– odbudowy tkankowej. Obecnie to 
jedyny taki produkt jaki istnieje na 
świecie. Coraz więcej moich pacjen-
tów decyduje się na zabieg z wyko-
rzystaniem kwasu hialuronowego. 
Nieprzekonanych do tej metody 
gorąco zachęcam do odwiedzenia 
naszego szpitala i konsultacji ze spe-
cjalistą. W  LIFT MED o  zdrowie Pa-
cjentów troszczy się kilkudziesięciu 
lekarzy specjalistów. Doświadczeni, 
świetnie wykształceni profesjonali-
ści dbają kompleksowo o pacjentów 
od pierwszej wizyty.
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