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Wypełniacze poziom EXPERT
– biorewolumetria/peelingi/mezo

PROWADZĄCA

MIEJSCE SZKOLENIA

„Verde Clinic" ul. Wejherowska 71, 84-240 Reda

opracowanie planu leczenia dopasowanego do indywidualnych cech, anatomii i potrzeb danego pacjenta –
w trakcie szkolenia, opracowanie szczegółowego plan sekwencji iniekcji i ilości potrzebnych strzykawek dla każdego
pacjenta do uzyskania satysfakcjonującego efektu, z respektowaniem potrzeby zachowania okolic światła i cienia,
diagnostyka twarzy - rozrysowanie całej możliwej, indywidualnej sekwencji korekcji pacjenta na kolejnych wizytach,
długofalowe planowanie procesu odmładzania z pacjentem,
okolice trudne: korekcja nosa (nie tylko nierówności grzbietu nosa tzw. garb, ale również wyszczuplanie nosa za
pomocą kwasu hialuronowego),
kompleksowa korekcja okolicy oka, niwelowanie widoczności przetok tłuszczowych, cel eksperta:
kompleksowa korekcja bez obrzęków limfatycznych,korekcja uśmiechu dziąsłowego za pomocą miomodulacji
kwasem hialuronowym, lifting twarzy bez skalpela, sekwencja wstrzyknięć dla odbudowania struktur podporowych
i holistycznego efektu odmłodzenia twarzy, soft lifting – proste i użyteczne techniki płytszego podania wypełniaczy
na jednej sesji dla szybkiego i naturalnego efektu „WOW”, lifting powiek bez skalpela, lifting linii żuchwy (Nefretete),
lifting bruzd nosowo – wargowych bez wypełniania bruzd, leczenie bezpośrednie i pośrednie opadających
kącików ust itp.,
jak wykonać i co to jest Top Model Look, optyczne wyszczuplanie twarzy za pomocą iniekcji kwasu hialuronowego,
obniżenie marszczenia czoła bez toksyny botulinowej- nowe techniki iniekcji w 1/3 górnej części twarzy, inne
delikatne okolice dla kwasu hialuronowego: korekcja szyi i dekoltu (zmarszczki „śpiochy”),
męska rzecz – podkreślenie męskich cech wyglądu, koniec z feminizowaniem twarzy mężczyzn przy niwelowaniu
zmarszczek i wypełnianiu policzków,
techniki łączone- różne głębokości, różne preparaty kwasu hialuronowego w jednej okolicy, w trakcie jednej sesji,
zaawansowane techniki w dotychczas omawianych okolicach, techniki łączone w jednej sesji kiedy i jak - kwas
hialuronowy, toksyna botulinowa, peelingi, mezoterapia

diagnostyka twarzy - rozrysowanie całej możliwej, indywidualnej sekwencji korekcji pacjenta do pierwszego zabiegu
długofalowe planowanie procesu odmładzania z pacjentem - plan zabiegów na kolejne wizyty
przeprowadzenie kompleksowych zabiegów (korekcja kilku okolic jednocześnie) u pacjentów pod okiem
prowadzącego
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