W „Nowym Dworze” zatrzymasz czas!
utratê elastycznoœci i objawy starzenia, a skóra pozbawiona jest blasku
i wymaga dog³êbnego nawil¿enia.
Zabieg mo¿na wykonaæ niezale¿nie
od wieku i rodzaju skóry a efekt
utrzymuje siê od kilkunastu do kilkudziesiêciu miesiêcy.
Wstrzykiwany g³êboko-œródskórnie produkt w postaci przezroczystego ¿elu jest ca³kowicie naturalny
i bezpieczny. Nie zawiera substancji
o potencjale uczulaj¹cym.

Zmarszczki, sucha wiotczej¹ca skóra, przebarwienia,
przerzedzaj¹ca siê fryzura... To niepokoj¹ce symptomy
zwi¹zane ze stresem i up³ywem czasu. Czy musimy siê z nimi
pogodziæ? W ¿adnym wypadku! S¹ bowiem skuteczne
sposoby na zatrzymanie urody. Znaj¹ je specjaliœci
z Centrum Wellness & SPA w hotelu „Nowy Dwór”!
Nowoczesne zabiegi, rytua³y
na cia³o, a tak¿e relaksuj¹ce masa¿e,
z jakich mo¿na skorzystaæ w Œwilczy
to prawdziwa uczta dla wszystkich
zmys³ów, a co najwa¿niejsze najlepsza droga, by cieszyæ siê zarówno
œwietnym samopoczuciem jak te¿
idealnym wygl¹dem - bez wzglêdu
na wiek czy p³eæ. Jakie zabiegi daj¹
najbardziej spektakularne efekty?

Cenny kwas hialuronowy

Remedium na wiele problemów
jest mezoterapia ig³owa, polegaj¹ca
na wstrzykiwaniu w skórê specjalnie
przygotowanych, sterylnych koktajli

obni¿a siê a¿ o 80 proc. w stosunku
do jego poziomu w wieku 40 lat.
Znakomit¹ alternatyw¹ dla tradycyjnej wielopunktowej mezoterapii,
jest zabieg z u¿yciem kwasu hialuronowego EJAL 40.
- Podaje siê go 4-punktow¹ technik¹ biorewitalizacji (4 PBR), która polega na wykonaniu 4 iniekcji po 0,25
ml preparatu w odpowiednich punktach po ka¿dej stronie twarzy, minimalizuj¹c ryzyko zasinieñ i odczucia
bólu. Zabieg trwa ok. 30 min - mówi
Anna Wróbel. - W celu komplekso-

Rola kwasu hialuronowego w skórze
Wi¹zanie wody - cz¹steczka kwasu hialuronowego mo¿e zwi¹zaæ 1000 - 4000
razy wiêcej wody ni¿ sama wa¿y. Dziêki temu kwas hialuronowy utrzymuje
prawid³owe uwodnienie i nawil¿enie tkanek.
 Wype³nianie przestrzeni miêdzykomórkowej, w której znajduj¹ siê w³ókna
elastynowe i kolagenowe oraz komórki skóry.
 Zapewnienie prawid³owej aktywnoœci komórek nale¿¹cych do uk³adu immunologicznego skóry (SIS).
 Wspomaga regeneracjê i proliferacjê uszkodzonych komórek skóry oraz
proces gojenia siê ran.
 Bariera ochronna - zapobiega przenikaniu bakterii.
 Eliminuje wolne rodniki - posiada zdolnoœæ wychwytywania reaktywnych
form tlenu.


lub ampu³ek z jednym sk³adnikiem
aktywnym. - Zabieg ten wykorzystuje siê w celu odbudowy, od¿ywienia
oraz rewitalizacji skóry twarzy i cia³a
- t³umaczy Anna Wróbel, kosmetolog
z hotelu „Nowy Dwór”. - Metodê tê
stosuje siê w kuracjach ujêdrniaj¹cych, nawil¿aj¹cych i odm³adzaj¹cych. Co wiêcej, przynosi ona znacz¹ce rezultaty w profilaktyce ³ysienia.
Jak t³umaczy specjalistka, preparat
wprowadzany jest miejscowo w partie
objête problemem za pomoc¹ strzykawki i ig³y. G³êbokoœæ, na jak¹ wprowadza siê substancjê aktywne, jest
uzale¿niona od celu terapii. Zabieg
mo¿na wykonaæ ze znieczuleniem
miejscowym (przy u¿yciu maœci lidokaina) i zmniejszyæ dyskomfort.
Podczas mezoterapii czêsto aplikowany jest kwas hialuronowy - kluczowy dla wygl¹du naszej skóry i naturalnie w niej obecny. Dlaczego nale¿y go „uzupe³niaæ”?- Niestety,
z up³ywem czasu oraz pod wp³ywem
ekspozycji na s³oñce, jego zawartoœæ
w skórze maleje. Przez to zmniejsza
siê w niej iloœæ wody oraz os³abione
s¹ procesy regeneracji i antyoksydacji. W³ókna kolagenowe trac¹ swoj¹
elastycznoœæ, a ich liczba ulega
zmniejszeniu, co skutkuje obni¿eniem poziomu sprê¿ystoœci i pojawiaj¹ siê zmarszczki. Skóra staje siê
sucha, wiotka i szara - wyjaœnia ekspertka. - Oko³o 70. roku ¿ycia iloœæ
kwasu hialuronowego w organizmie

Gêste w³osy w 2 miesi¹ce

Powiedz zmarszczkom: „Nie!”

wego odm³odzenia skóry zaleca siê
wykonanie 4 zabiegów co 4 tygodnie. W celu dodatkowego wzmocnienia efektu istnieje mo¿liwoœæ wykonania 1-2 zabiegów przypominaj¹cych raz na rok.
Efekty po zabiegu EJAL 40 utrzymuj¹ siê oko³o 1-1,5 roku. A s¹ one
imponuj¹ce:
 szybka redukcja i eliminacja
oznak starzenia skóry;
 bio-rewitalizacja odwodnionej
i zniszczonej skóry;
 przywrócenie utraconego konturu
twarzy;
 wzmocnienie macierzy pozakomórkowej skóry;
 neutralizacja zwiotczenia skóry;
 wyg³adzenie zmarszczek;
 poprawa napiêcia i elastycznoœci
skóry.
EJAL 40 jest produktem bezpiecznym ze wzglêdu na brak jakichkolwiek „wzmacniaczy” chemicznych,
które mog¹ powodowaæ dzia³ania
niepo¿¹dane.

Sposób na „chomiczki”

To nie koniec mo¿liwoœci zatrzymywania urody w „Nowym Dworze”. - Najnowszym, ultranowoczesnym
instrumentem do odm³adzania skóry jest PROFHILO® H+L. Jest praktycznie pozbawiony wad podkreœla ekspertka.
Sk³ada siê ze stabilizowanych kompleksów hybrydowych kwasu hialuronowego (HA), o najwy¿szym dostêpnym na œwiecie stê¿eniu - a¿ 64 mg,
w tym niskocz¹steczkowy
HA, którego dzia³anie skutkuje
uruchomieniem kaskady naprawczej, regeneracyjnej skóry
oraz wysokocz¹steczkowy HA, który
jest g³ównym komponentem rusztowania skóry i gêstoœci macierzy miêdzykomórkowej - Dziêki tym cz¹steczkom uzyskujemy efekt wype³niaj¹cy i plastyczny efekt modeluj¹cy. Bioremodeling PROFHILO®
dzia³a jak miliony sprê¿ynek, które
przywracaj¹ utracony kontur twarzy.
Preparat wyg³adza zmarszczki oraz
liftinguje skórê, nadaj¹c skórze utracony efekt sprê¿ystoœci - neutralizuje
przy tym „chomiczki”. Wzmacnia
i zagêszcza skórê, wyg³adzaj¹c
zmarszczki oraz wysmuklaj¹c rysy
twarzy.- t³umaczy Anna Wróbel.
Efekt zabiegu utrzymuje siê od 6
miesiêcy do 2 lat w zale¿noœci od indywidualnych czynników typu skóry, takich jak wiek i styl ¿ycia.

Znów jêdrna skóra

Warto te¿ skorzystaæ z mocy produktów Nucleofill. To seria preparatów do g³êbokiej odnowy i biorestrukturyzacji skóry opieraj¹cej siê
na liftingu, dzia³aniu antyoksydacyjnemu oraz intensywnemu nawil¿eniu
g³êbokich warstw skóry. Metoda
oparta na dzia³aniu polinukleotydów

NASZ EKSPERT
Anna Wróbel, kosmetolog z hotelu „Nowy Dwór”.

opiera siê na:
- Pobudzeniu receptorów na fibroblastach - proces aktywuje syntezê na kolagenu oraz elastyny zapewniaj¹c zagêszczenie skóry oraz
efekt liftinguj¹cy.
- Walce ze stresem oksydacyjnym
- aktywne polinukleotydy wi¹¿¹ wodê i zapewniaj¹ d³ugotrwa³e izoosmotyczne nawodnienie macierzy
pozakomórkowej, dziêki czemu skóra staje siê nawil¿ona i jêdrna.
- Skóra po zabiegach produktem
Nucleofill Strong 1,5ml zostaje wprowadzona w proces biostymulacji, zaczyna siê regenerowaæ, ulegaæ zagêszczeniu i ujêdrnieniu. Dodatkowe
dzia³anie antyoksydacyjne i nawil¿aj¹ce wyraŸnie odm³adza skórê, która
staje siê promienna i zanikaj¹ na niej
objawy stresu oksydacyjnego. Poprawia siê koloryt skóry, a drobne
zmarszczki ulegaj¹ sp³yceniu - wyjaœnia specjalistka. - To preparat idealny dla osób, które zauwa¿aj¹ u siebie

Œwietny wygl¹d to jednak nie tylko
promienna cera bez zmarszczek, ale
i wspania³a fryzura. O jej kondycjê
zadbaæ mo¿emy poddaj¹c siê innowacyjnej, peptydowej terapii w³osów
DR. CYJ Hair Filler.
- To zabieg hamuj¹cy wypadanie w³osów i przyspieszaj¹cy
ich odrost poprzez pobudzenie kr¹¿enia i rewitalizacjê mieszków w³osowych. Przeznaczony
jest zarówno dla kobiet, jak i mê¿czyzn,
zarówno w przypadku ³ysienia androgenowego, ale tak¿e
spowodowanego
stresem, z³¹ diet¹,
czêstym farbowaniem lub te¿ niew³aœciw¹ pielêgnacj¹
w³osów i skóry g³owy
- wyjaœnia Anna Wróbel.
Ju¿ pierwszy zabieg hamuje wypadanie w³osów,
natomiast kolejne stymuluj¹
odrastanie nowych, zagêszczaj¹ je
i pogrubiaj¹. Spektakularne efekty
widaæ ju¿ po 2 miesi¹cach.
- Peptydowa terapia w³osów wymaga jedynie 4 zabiegów w odstêpach co 2 tygodnie - informuje ekspertka. Jak podkreœla, nowoczesny
produkt, który stosuj¹ w „Nowym
Dworze”, jest wyj¹tkowy. - Prace
nad preparatem trwa³y ponad 10 lat
- ich zwieñczeniem jest nowa unikatowa technologia 7 rewolucyjnych
peptydów i kwasu hialuronowego.
Innowacyjnoœæ DR. CYJ Hair Filler
to nie tylko sam jego sk³ad, ale równie¿ unikatowa technologia Przed³u¿onego Uwalniania Substancji Aktywnych - „Sustained Release Technology”, która zapewnia d³ugotrwa³e
uwalnianie siê i penetracjê substancji
aktywnych.
Odwiedzaj¹c Centrum Wellness &
SPA w hotelu „Nowy Dwór” przekonamy siê, ¿e nie ma rzeczy niemo¿liwych. Odpoczynek, relaks i odprê¿enie to nie jedyne w³aœciwoœci
wynikaj¹ce z pobytu w tym miejscu,
mo¿na tu nawet... zatrzymaæ czas.
anja
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