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Aptos - pionier technologii nici w zabiegach liftinguj  
i  Ellansé™ - innowacyjne rozwi zanie na europejskim rynku 

czenie dla kobiet i m czyzn

Aptos i Ellansé™ to najbardziej  
wyspecjalizowana oferta skute- 
cznych zabiegów z zakresu 
medycyny estetycznej, dla naj- 
bardziej wymagaj cych Pacjentów           

i ich Lekarzy. Ma na celu powstrzymanie                   
i cofni cie procesu starzenia si  skóryò  Oba 
rozw

ó

¿²·»³ °olikaprolaktonu, jako znanego i 100% 
ci  

mo liwo ci zabiegowych, które mo na dopaso- 
wa  do indywidualnych potrzeb Pacjenta.

Techniki liftinguj ce Aptos oferuj  szerok  
palet  mo liwo ci korygowania ptoz - 
opadaj cych tkanek mi kkich, przywracaj c 

enie. Przewidywalno                
i efektywno , bezpiecze stwo i krótki okres 

ci osi gnietych efektów to 
najwa niejsze cechy nici Aptos, nagrodzonych 

 Dermatologii Estetycznej.  

“Nowa generacja nici Aptos oferuje natych- 
miastow
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Ellansé™ holenderskiej firmy Aqtis Medical 

oferuj cych now  er  bezpiecznych rozwi za .
Zabieg z u yciem Ellansé™ natychmiastowo 
przywraca twarzy wie d, 
zarówno dzi ki korekcji zmarszczek, jak                  

odbudowy kolagenu. Twarz nie tylko odzyskuje 
utracon  obj to , ale te  znacz co poprawia 
si  jako  skóry. 

niaj  
cztery warianty zabiegu, pozwalaj ce okre li  

  
jego efekty.  Uwaga z efektem zabiegowym 
utrzymuj

Obecnie zabiegi z wykorzystaniem ¬»½¸²·µ· 

ß°¬± · Ellansé™ ciesz  si  ogromn  po- 

A
pularno ci  i s  z powodzeniem stosowane 
przez najlepszych specjalistów medycyny 
estetycznej.

Musz  przyzna , e aktualnie medycyna 
estetyczna dysponuje bogat  ofert  zabiegow ,              
ale wci  pozostaj  trudne do skutecznego 
opracowania obszary zabiegowe u Pacjenta, 
takie jak: podbródek, szyja czy linia uchwy, 

 do metod chirurgicznych, 

I tutaj techniki liftingu ni mi Aptos s  absolut-
nie niezast pione. Obserwuj  spektakularne 
efekty zabiegowe, które przekraczaj  
naj mielsze oczekiwania zarówno moje, jak            
i moich Pacjentów. Mimo,  si  
Pacjenci z podobnymi problematycznymi 
obszarami zabiegowymi, to do ka dego stosuj  
indywidualne podej cie, a dzi ki tak szerokiej 
palecie wyspecjalizowanych zestawów nici             

i autora patentu dr Marlena Sulamanidze, 
mog  dla ka dego problemu znale  
optymalne rozwi zanie, ku satysfakcji moich 
Pacjentów. Na rynku jest wielu dostawców 
nici, ale nitka nitce nie równa i ten kto nie 

liwo ci zabiegowych Aptosa,  nawet 
jeszcze nie wie ile mo  profesjonalna 
ni  liftinguj ca w r kach specjalisty. 

Ch tnie stosuj  nici Aptos, poniewa  oferuj  
nowe, unikalne mo liwo ci liftingowania 

c wysokie 
bezpiecze
gdy niewystarczaj ca b dzie korekcja 

hialuronowym czy substancjami rewita- 
lizuj cymi. Typowe zastosowania to m.in. 

ci policzków, podci
ganie opadaj cej linii uchwy, likwidacja 
podwójnego podbródka, wyrównanie owalu 
twarzy. Efekty s  naprawd  dobre - wyra ne, a 
przy tym wci  naturalne, przewidywalne i 
stabilne. Z mojego punktu widzenia istotne jest 
tak e bezpiecze stwo terapii - nici Aptos s  
metod  znan  od kilkunastu lat, dobrze 
przebadan  i udokumentowan . Zabiegi Aptos 
polecam szczególnie kobietom z wyra nymi 
oznakami starzenia skóry, które oczekuj  do  
du
minimum ograniczy  ingerencj  chirurgiczn  

czenia z pracy.

W porównaniu z dotychczas stosowanymi 
zabiegami medycyny estetycznej, nici 
liftinguj ce Aptos daj
mo liwo ci poprawy stanu skóry, a przede 
wszystkim s  jedyn  niechirurgiczn  metod , 

i opuszczanie si  tkanek.  W oparciu o szerok  
palet  nici Aptos, jeste my w stanie dopasowa  
idealne rozwi zanie dla ka dego Pacjenta, 
zarówno w zakresie typu zabiegu, jak i obszaru 
zabiegowego. Zabiegi te rekomendujemy 

 
uniesienie brwi, policzków, popraw  owalu 
twarzy, zlikwidowa  nawisy tkanki w linii 
uchwy czy drugi podbródek, a tak e uzyska  

od lat stosowany w  medycynie. Ten dobrze 
wiecie biostymu-

lator daje niepowtarzalne mo liwo ci. Przy 
najmniejszej u ytej obj to ci w porównaniu do 
kwasu hialuronowego lub hydroksyapatytu 
wapnia najefektywniej stymuluje przyrost 
naturalnego kolagenu. Programowalny okres 

czasie efekt utrzymuj cy si  do 4 lat przy 
stwie. Ellansé™ nie 

bezbolesny. Dzi ki niespotykanym 
ciwo ciom fizykochemicznym Ellansé™ 

stanowi nowoczesn  alternatyw  dla 
wymagaj cych pacjentów. 
Jako dermatolog z wieloletnim 
do wiadczeniem polecam…

to ci i stymulacj  
kolagenu autologicznego to dzisiaj najlepsze 
rozwi wiecie. Cz sto 
zdarza si , e do mojego gabinetu trafiaj  
równie  pacjenci u których istnieje konieczno  

czonej. W takich przypad-
kach zawsze decyduj  si czenie 
Ellansé™ i Aptos. Biostymulacja oraz lifting 
bez dodania obj to czenie. 
Dzi ki zastosowaniu nici armiruj cych APTOS 
uzyskuj  naturalny lifting policzków i szyi, 
które najszybciej trac  j drno  i ulegaj  
procesom starzenia. Ellansé™ delikatnie 

to szej perspektywie 
odbudowuje utracony kolagen. Pacjent jest 

-
nym wygl -
cencji uzyskuje efekt zabiegu chirurgii plasty- 
cznej.  
Zabiegi nale y wykonywa  jedynie u lekarzy w 
certyfikowanych gabinetach…  

rewitalizacj  skóry w obszarze szyi czy 
dekoltu. Uzyskane efekty s  zawsze naturalne, 
nigdy nie uzyskujemy „nadmiernego” naci
gni cia skóry czy sztucznego wyrazu twarzy, 

m czyzn dbaj cych o swój wygl d.
Je li natomiast chcemy doda  obj to ci, 

 bruzdy czy poprawi  napi cie skóry, 
bie szyi, mo emy to zrobi  za 

pomoc
doskonale komponuj cego si  w zabiegach 

czonych z ni mi Aptos ze wzgl du na ten 

dodatkowo stymuluj c produkcj

i naturalny efekt. 
Ciesz  si , e mog  oferowa  Pacjentom 

dzonym tak e badaniami klinicznymi. 
 wag  do wysokiej 

skuteczno ci produktu, ale tylko pod wa- 
runkiem, e idzie w parze z bezpiecze stwem 
Pacjenta.

Dzisiejszy rynek medycyny estetycznej jest 
bardzo wymagaj cy. Pacjenci wyedukowani 
poszukuj  gabinetów proponuj cych nowo ci. 
W mojej praktyce cz sto spotykam si  z 
wysokimi wymaganiami pacjentów w stosunku 

zania 
cz sto nie s  ju  wystarczaj ce. Osobi cie 
poszukuj  coraz nowszych rozwi za  nie tylko 
z zakresu laseroterapii lecz równie  

gn  po 
nowo  staram si  by  pewnym, e produkt 
którego zamierzam u y  jest przede wszyst-
kim bezpieczny. Odpowiedzi  dla mnie jest 
preparat Ellansé™, na bazie polikaprolaktonu, 

dr n. med.                            
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ul. Hanki Czaki 2 lok.69
01-588 Warszawa

tel. 668 040 694
www.aestheticconcept.pl

www.ellanse.pl

dr Ilona Osadowska

Medycyna Estetyczna
www.dr-osadowska.pl

dr n. med. Ewa Kaniowska 
Derma Puls

Centrum Dermatologii 
Estetycznej i Laserowej

www.derma-puls.com.pl
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