WOMAN kliniky

Endopeel je technika opravdového liftingu různých
partií obličeje a těla, která využívá k ošetření injekčně
aplikovanou chemickou látku. Výsledkem aplikace je
myoplastika – změna tvaru svalu, myotense – změna
napětí svalu a myopexie – vyzdvižení pokleslého svalu.

být lehce vyhlazena PDO nitěmi i určitým dodatečným
množstvím látky Endopeel. Tato zajímavá strategie použití intradermálních nití je základem pro dlouhotrvající efekt za použití mini-invazivní liftingové criss-cross
(křížové) technologie.

Proč je jedinečná?

Co lze ošetřit

Technika Endopeel je výjimečná tím, že napravuje
„škody“ způsobené na našem obličeji a těle gravitací,
tedy zubem času. Vyzdvižením pokleslých svalů, jejich
tvarováním a vypnutím do původního přirozeného tvaru dochází současně k liftingu kůže, která je vyhlazená a přirozeně vypnutá, jako bývala v mládí. Ošetření
Endopeelem nezvětšuje objem partií, ale využívá techniky repozice a modelace svalů a stává se tak novým
nástrojem nejen pro plastické chirurgy, ale i pro estetické dermatology.

Okamžitý efekt

Mezi zásadní výhody, proč zvolit techniku Endopeel, patří skutečnost, že nabízí okamžitý viditelný
efekt, absenci jizev, absenci rekonvalescence a nulová
sociální omezení. Metoda také přináší vynikající výsledky pro pacienty s paralýzou, a to díky schopnosti
vyrovnat asymetrii obličeje. Je vhodná pro všechny,
kteří se nechtějí podrobit zákroku plastické chirurgie z jakýchkoli důvodů, či pro ty, kteří chtějí zlepšit
a prodloužit výsledky chirurgického zákroku, dále
pro zájemce, kteří by rádi doplnili chirurgický zákrok
o ošetření oblastí, které jsou z chirurgického hlediska
zakázané či nedostupné.

Jediný opravdový lifting

Lifting bez

Výplně, které pouze zvětší objem v dané lokalitě,
mezoterapeutické přípravky a aplikace botulotoxinu
nemají s opravdovým liftingem nic společného, neboť
po jejich aplikaci nikdy nedojde k efektu vypnutí tkáně
bez zvětšení objemu. Opravdový lifting může být realizován jen za pomoci plastické chirurgie nebo technikou
Endopeel, pokud chceme definici liftingu respektovat.
A právě díky neinvazivní injekční aplikaci mohou lifting
pomocí Endopeelu provádět nejen plastičtí chirurgové,
ale i dermatologové zabývající se dermatoestetikou.

Toužíte po krásném obličeji bez vrásek a máte obavy
z operativního zákroku? Seznamte se s horkou novinkou na
našem trhu, technikou endopeel. Jedná se o neinvazivní
omlazovací metodu obličeje i těla, jejíž výsledky jsou srovnatelné
se zásahem plastického chirurga.
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plastické chirurgie

Průběh aplikace Endopeelu

Injekce se aplikují přímo ke svalu, jsou prováděny
v souladu s chirurgickými postupy liftingu a vyžadují základní znalosti fyziologické anatomie. Speciální
protokol dovoluje po důkladném liftingu tváří vznik
nadbytečné kůže v místech před uchem, která může

S pomocí Endopeelu si můžete nechat udělat kompletní lifting obličeje, tzv. facelift, lifting krku, vypnutí
a zpevnění dekoltu, lifting paží, lifting a modelaci hýždí, lifting stehen, modelaci bříška, projekci bicepsů nejen u sportovců a samozřejmě redukci celulitidy.

Výhody pro pacienta

Pro aplikaci Endopeelu jsou vhodní všichni pacienti
ve věku 20–85 let, kteří chtějí podstoupit neinvazivní chirurgický zákrok bez jizev či již zákrok plastické
chirurgie podstoupili. Efekt liftingu Endopeel je okamžitě viditelný do 30 minut po aplikaci s maximálním
výsledkem po 2–3 dnech po proceduře. Efektivita ošetření Endopeelem vzrůstá s počtem následně se opakujících sezení, neboť se postupně zvyšuje základní svalový
tonus.
Ošetření je komfortní i pro pacienta, který nepříliš
lehce snáší injekce, a to díky velmi účinnému anestetickému gelu nanesenému na ošetřované místo před
zahájením procedury a poskytujícímu pacientovi bezbolestný zákrok. Modřiny nebo otok, které se mohou po
ošetření vyskytnout, jsou přechodné a zmizí do 10 dnů
po aplikaci i bez medikace.

Proč právě Endopeel

Před uvedením Endopeelu byl koncept omlazení
obličeje založen pouze na koncepci augmentace (výplně) nebo myorelaxace s myoatrofií (botulotoxin). Díky
Endopeelu umí lékaři působit nejen na myotensi se
zachováním objemu svalů a bez ovlivnění muskulární
kontrakce, ale také na myoplastiku a myopexii. Díky
této skutečnosti bylo možné omezit indikace pro použití výplní a výplně se aplikují jen do propadlých míst,
která přetrvávají po vypnutí tkáně v ošetřené oblasti.
Opravdové chemické liftingy neúčinkují na základě
zvětšení objemu jako výplně, ale spíše na základě účinku napnutí tkáně s vypínacím efektem, jako je technika
Endopeel. Endopeel je tedy novou strategickou zbraní
pro plastickou chirurgii, která nabízí alternativu k operačnímu zákroku a doplňuje nebo udržuje chirurgicky
provedený lifting. Informace o ošetření a distribuci produktu obdržíte na www.medicalpartners.cz.
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