
ZMECZONY W YGL AD?
MĘCZY CIĘ

MATERIAŁ DLA PACJENTA 



*Obraz głębokiej doliny 
łez powodującej efekt 
podkrążonych oczu.

Zagłębienia i zasinienia mogą pojawić się pod oczami bez względu 

na to, jak bardzo jesteśmy wypoczęci. Nieważne, czy dzieje się tak 

z przyczyn genetycznych, związanych z trybem życia, wiekiem czy 

stresem. 

W większości przypadków są one skutkiem utraty objętości 

pod oczami, co prowadzi do powstania w tej okolicy zagłębień 

powodujących efekt zmęczonej twarzy.

POZNAJ SZYBKIE I SKUTECZNE ROZWIĄZANIE  
- ZABIEG RESTYLANE EYELIGHT, KTÓRY POMOŻE 
CI POZBYĆ SIĘ CIENI POD OCZAMI.

z 3200 mężczyzn i kobiet (w wieku co 

najmniej 25 lat) uważa, że ich twarz sprawia 

wrażenie zmęczonej i starszej z powodu cieni 

pod oczami.1 

70%

CZĘSTO MAMY WRAŻENIE, ŻE WYGLĄDAMY NA ZMĘCZONYCH, 
NAWET JEŚLI W RZECZYWISTOŚCI TAK SIĘ NIE CZUJEMY.1

podaje, że widzenie samych siebie  

na ekranie przypomina im o tym, 

że wyglądają na zmęczonych.1

55%

ZMECZONY W YGL AD?
MĘCZY CIĘ



ROZWIĄZANIE PROBLEMU 
CIENI POD OCZAMI

RESTYLANE EYELIGHT to godny zaufania produkt na bazie kwasu 

hialuronowego o wysokim profilu bezpieczeństwa. Przeznaczony 

jest do iniekcji w celu wypełnienia zagłębień powstałych w wyniku 

utraty objętości tkanek w okolicy pod oczami.2  

– Przywraca objętość, unosi, wypełnia i wygładza  

okolicę doliny łez2

– Wyraźnie zmniejsza widoczność oznak zmęczenia2

– Zabieg nie wymaga rekonwalescencji

SPECJALIST YCZNE

POPRAWA UTRZYMYWAŁA SIĘ NAWET 6,5 MIESIĄCA  
PO ZABIEGU2

pacjentów zauważało wyraźne  

zmniejszenie zasinień pod oczami282.9%

Kwas hialuronowy zawarty  
w RESTYLANE EYELIGHT 
przypomina naturalny kwas 
hialuronowy wytwarzany w skórze.3

CZY MASZ ODWAGĘ  
WYJŚĆ Z CIENIA?



PRZEZ EKSPERTÓW
W DZIEDZINIE MEDYCYNY 
ESTETYCZNEJ ORAZ PACJENTÓW

REKOMENDOWANY

Wybitni lekarze2,4 rekomendują  

RESTYLANE EYELIGHT: 

– Potwierdzony profil bezpieczeństwa stosowania  

w obszarze doliny łez2 

– Trwałe rezultaty: satysfakcja pacjentów  

utrzymująca się nawet do 6,5 miesiąca2 

“ Od momentu, gdy poddałam się zabiegowi  
z użyciem RESTYLANE EYELIGHT, moja twarz 
wygląda na świeżą i wypoczętą.  
Jestem ogromnie zadowolona z efektu 
 i zdecydowanie polecam ten zabieg!”

- Becca, 37

pacjentów poleciłoby 

RESTYLANE EYELIGHT 

znajomym i ponownie 

poddało się zabiegowi.2

94.3%



KTÓRE DODA TWOJEJ TWARZY 
ŚWIEŻOŚCI 

SPRAWDZONE ROZ WIA Z ANIE

RESTYLANE to marka wypełniaczy klasy 
premium na bazie kwasu hialuronowego 
ciesząca się zaufaniem od ponad 25 lat, 
której produkty wykorzystano  
do wykonania ponad 50 milionów 
zabiegów na całym świeciee.5

WIELE LAT DOŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO 
BEZPIECZEŃSTWO I SKUTECZNOŚĆ

Zastosowana w Restylane® Eyelight™ technologia wytwarzania 

żelu NASHA® cieszy się zaufaniem lekarzy od ponad 25 lat,  
a dzięki swoim właściwościom sprawdza się doskonale podczas 
zabiegów w delikatnej okolicy pod okiem.2,4,5

Zabieg trwa tylko kilka minut i zapewnia naturalne, trwałe 

rezultaty.2 Dzięki zawartości lidokainy jako miejscowego środka 

przeciwbólowego procedura przebiega szybko i komfortowo.

pacjentów, którzy skorzystali z zabiegu, 

wyglądało na bardziej wypoczętych  

i mniej zestresowanych2.
88.6%

Starzenie się — przyczyna utraty objętości w okolicy oczu

Połączenie czynników genetycznych, starzenia się i czynników 
środowiskowych powodujące efekt zmęczonego i ponurego wyglądu

Genetyka — dziedziczne różnice anatomiczne widoczne już
u młodych pacjentów

Przed Po

Przed Po

Przed Po

Rzeczywista pacjentka poddana zabiegowi produktem firmy Galderma.

Rzeczywista pacjentka poddana zabiegowi produktem firmy Galderma.

Rzeczywista pacjentka poddana zabiegowi produktem firmy Galderma.

OD ZMĘCZENIA
DO ŚWIEŻOŚCI SPOJRZENIA



ZAPYTAJ LEKARZA O WYPEŁNIACZE NA BAZIE 
KWASU HIALURONOWEGO Z LINII RESTYLANE  
I O RESTYLANE EYELIGHT JUŻ DZIŚ.

SPECJALISTYCZNY.  
REKOMENDOWANY. SPRAWDZONY.

83%

pacjentów było zadowolonych lub 

bardzo zadowolonych z rezultatów 

zabiegu korekcji doliny łez przy 

użyciu RESTYLANE EYELIGHT2

POŻEGNAJ

ZMECZONE SPOJRZENIE



Portfolio produktów Galderma dla medycyny estetycznej 

obejmuje produkty w pełni spersonalizowane, dostosowane  

do indywidualnych potrzeb.

Restylane i Galderma są zastrzeżonymi 
znakami towarowymi.
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WYJDŹ Z CIENIA
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@Galderma_Aesthetics_Polska
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#SpojrzenieMaZnaczenie
#RestylaneEyelight
#ForYourEyesOnly

galdermaaesthetics.com/restylaneeyelight


