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to terapia łączona, która w sposób synergiczny
pozytywie wpłynie na relaksację mięśni twarzy
oraz zadba o poprawę jakości skóry i jej długoterminowe
nawilżenie od wewnątrz (Restylane Skinboosters™).

CEL

Naturalne rezultaty1, zrelaksowany,
świeży wygląd twarzy.
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PODEJŚCIE FUNKCJONALNE
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NOWY WYMIAR DBANIA O SIEBIE
Męski punkt widzenia

Wygląd u mężczyzny był zawsze bardzo ważnym komunikatem i sposobem na budowanie
relacji z otoczeniem. Siwy mędrzec, czy atletyczny wojownik to tylko niektóre archetypy
męskości. Dziś przede wszystkim chodzi o to, aby być w formie… A możemy powiedzieć,
że skóra „jest w formie” wtedy, gdy jest dobrze odżywiona i zrelaksowana. To sprawia,
że jako mężczyźni czujemy się zadbani, a tym samym znacznie bardziej pewni siebie.
Jednocześnie, nie oszukujmy się, szkoda nam czasu na codzienną długotrwałą
pielęgnację. Dlatego podejście funkcjonalne do medycyny estetycznej, dające
długoterminowe efekty synergii, jest bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem.

Wojciech Herra, psycholog, trener & doradca biznesowy
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WPŁYW WYGLĄDU NA RELACJE Z OTOCZENIEM
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Czy wiesz, że...
kurze łapki czy też lwia zmarszczka mogą sprawiać,
że wyglądamy na zmęczonych, smutnych
lub niezadowolonych niezależnie od tego,
jak się czujemy2,3?

W rezultacie może to negatywnie wpływać
na nasze relacje z otoczeniem i wysyłać mylne sygnały
do naszych partnerów, dzieci, współpracowników czy też
innych, których spotykamy na co dzień. Może to być
frustrujące, ale najważniejsze, że w ramach medycyny
funkcjonalnej, są zabiegi estetyczne, dzięki którym wyraz
twarzy stanie się łagodniejszy przy zachowaniu naturalnej
mimiki.

EMOCJE WYPISANE SĄ NA TWARZY
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TWOJA TWARZ – TWÓJ WYBÓR

MASZ PRAWO DO DBANIA O SIEBIE
NA WŁASNYCH ZASADACH
Społeczny dowód słuszności.
Dla co czwartego Polaka wygląd jest jednym z najważniejszych elementów życia.* Ten z kolei ma
bezpośredni związek z samoakceptacją i poczuciem własnej wartości. Coraz więcej osób decyduje
się więc na zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, by poczuć się bardziej atrakcyjnie.
Usunięcie tzw. „lwiej zmarszczki” w końcu przestaje być tabu i staje się jednym ze sposobów na
budowanie pewności siebie. Wiemy, że nie ma jednej, niezawodnej metody na jej zwiększenie, ale
chcielibyśmy zainspirować Cię do poszukiwania własnej ścieżki. W końcu - gra ma toczyć się na
Twoich zasadach!
Czerpanie z osiągnięć medycyny estetycznej podnosi poczucie własnej atrakcyjności!
Osoby, które skorzystały z zabiegu/zabiegów medycyny estetycznej w większości (78%)
przyznają, że czują się dzięki temu bardziej atrakcyjne.*

Jeżeli chcesz poznać opinie Polaków nt. wpływu medycyny estetycznej
na nasze samopoczucie i pewność siebie, zeskanuj kod QR
i przeczytaj raport.

*Wyniki badania „Pewność siebie Polaków, a medycyna estetyczna” przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia we współpracy z psycholog Marią Rotkiel na zlecenie
Galderma Polska na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 18-65 lat, czas realizacji badania: 23.07. – 09.08.2021.
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DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA
FUNKCJONALNE POPRAWIAJĄCE
SAMOPOCZUCIE
Istnieje wiele sposobów dbania o atrakcyjny wygląd
i zdrową skórę.
Jednym z nich jest terapia łączona Relax & Refresh.
W sposób synergiczny pozytywie wpływa na
relaksację mięśni twarzy oraz dba o poprawę jakości
skóry i jej długoterminowe nawilżenie od wewnątrz.

CEL ZABIEGU:
Naturalne rezultaty1,
zrelaksowany, świeży
wygląd twarzy.
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REWOLUCYJNY ZABIEG

RELAKS DLA MIĘŚNI

REWITALIZACJA SKÓRY
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PROSTY PROTOKÓŁ
ZABIEGOWY

KROK 1

KROK 2

Relaksacja lwiej zmarszczki
– podanie neuromodulatora

Rewitalizacja skóry
- podanie Restylane Skinboosters™

DŁUGOTERMINOWE
EFEKTY TERAPII4

BEZ INGERENCJI
SKALPELA

POZYTYWNY WPŁYW
NA SAMOPOCZUCIE5
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KROK 1

RELAX
ROZLUŹNIENIE MIĘŚNI ODPOWIEDZIALNYCH
ZA POWSTAWANIE ZMARSZCZEK DYNAMICZNYCH

LWIA ZMARSZCZKA

#WpłyniePozytywnieNaRelacje
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KROK 2

REFRESH
KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA SKÓRY

POLICZKI I SKRONIE

Trio korzyści

KOREKTA MAŁYCH
NIEDOSKONAŁOŚCI
Usunięcie drobnych zmarszczek
i eliminacja blizn potrądzikowych.6,7

NAWILŻANIE
Zapewnienie głębokiego
nawilżenia.8

OGÓLNA POPRAWA
JAKOŚCI SKÓRY
Wygładzenie powierzchni skóry
i poprawa elastyczności.6,7
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DOBRE SAMOPOCZUCIE MA ZNACZENIE

W JAKIM STOPNIU ATRAKCYJNY WYGLĄD
MOŻE WPŁYWAĆ NA NASZE ŻYCIE?
75%

25%

atrakcyjny wygląd pomaga w życiu

77%

72%

Aż 2/3 Polaków jest zdania, że
atrakcyjny wygląd pomaga w życiu.
Szczególnie ważny jest, jeśli chodzi
o znalezienie partnera/ki,
nawiązywanie znajomości i przyjaźni
oraz zdobycie pracy.*

* Źródło: Wyniki badania „Pewność siebie Polaków, a medycyna estetyczna” przeprowadzonego przez ARC Rynek
i Opinia we współpracy z psycholog Marią Rotkiel na zlecenie Galderma Polska na reprezentatywnej próbie Polaków
w wieku 18-65 lat, czas realizacji badania: 23.07. – 09.08.2021.
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CZY WIESZ, W JAKI SPOSÓB ZABIEGI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
POZYTYWNIE WPŁYWAJĄ NA TWOJE RELACJE Z OTOCZENIEM
I POPRAWIAJĄ CODZIENNE SAMOPOCZUCIE?

96%
Pacjentów wykazało poprawę
estetyczną w skali GAIS po
1 miesiącu terapii Restylane
Skinboosters*4

*Wg oceny badaczy.

91%
Pacjentów stwierdziło, że
zabieg z użyciem Restylane
Skinboosters poprawił ich
poczucie własnej wartości
i zwiększył pewność siebie5
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KALENDARZ WIZYT*

1 mies.

max.

5 mies.

START
1 ZABIEG

RELAX & REFRESH
Relaksacja
lwiej zmarszczki,
nawilżenie skóry
od wewnątrz.

#WpłyniePozytywnieNaRelacje

2 ZABIEG

RELAX & REFRESH
Ocena efektów
i ponowne nawilżenie
skóry od wewnątrz.

3 ZABIEG

RELAX & REFRESH
Relaksacja lwiej zmarszczki
i nawilżenie skóry od wewnątrz
(przed upływem 6 miesięcy
od startu rekomendowana jest
3 wizyta).

* Przykładowy harmonogram. W trakcie konsultacji lekarz indywidualnie
dostosowuje częstotliwość zabiegów do Twoich potrzeb.
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ZALECENIA POZABIEGOWE
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EKSPOZYCJA NA SŁOŃCE
Do momentu ustąpienia
obrzęku lub zaczerwienienia
niewskazana jest ekspozycja
skóry na działanie silnych
promieni słonecznych lub
bardzo niskich temperatur.

NADWRAŻLIWOŚĆ
Pamiętaj, że po zabiegu
może pojawić się dyskomfort
w miejscu wkłucia w postaci
nadwrażliwości na dotyk czy
też temperaturę.

NAWODNIENIE
Bezpośrednio po zabiegu
zaleca się picie dużej
ilości wody
(ok. 2l dziennie).
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ZACZERWIENIENIE
Po zabiegu może pojawić
się zasinienie czy też
zaczerwienienie w miejscu
wkłucia – ustąpi samoistnie
w ciągu kilku dni.

14:20:35

OPINIE PACJENTÓW O ZABIEGU RELAX & REFRESH
Zrzuciłem sporo kilogramów i nadszedł taki moment
aby zrobić coś z twarzą. O zabiegu, który pozwoli mi
poprawić wygląd i pewność siebie, dowiedziałem się od
córki. Każda zmiana, która spowoduje, że będę czuł się
pewniej, sympatyczniej, będzie dla mnie dobrym
efektem, dlatego zdecydowałem się na ten zabieg.
Adam 52 lata, nauczyciel

Po zabiegu czuję się młodziej i bardziej pewny siebie.
W lustrze widzę dużą różnicę jeśli chodzi o okolicę
czoła. Genialny zabieg, który polecam każdemu.
Patryk 33 lata, fizjoterapeuta

Po zabiegu moi znajomi zwrócili uwagę, że wyglądam na
wypoczętego i odstresowanego, co bardzo wpłynęło na
poprawę mojego samopoczucia. Ku mojemu zaskoczeniu
zabieg był szybki, bezbolesny, a efekty było widać
natychmiast.
Marek 44 lata, przedsiębiorca
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FAQ

?
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Czy zabieg jest bolesny?

Dla większości pacjentów zabieg jest komfortowy.

Jak długo trwa terapia i kiedy widać
pierwsze efekty?

W przypadku protokołu łączonego trzeba się nastawić,
że efekty oceniamy po ok. 4 tygodniach.

Jak szybko wrócę do normalnego
funkcjonowania?

Nie zaleca się intensywnego wysiłku w ciągu 24h po zabiegu.
Zazwyczaj zabieg nie ogranicza normalnego funkcjonowania,
gdyż może być przeprowadzony z niewielką ilością ukłuć.

Jak szybko mogę wrócić do aktywności
fizycznej?

Dzień po zabiegu. Zaleca się unikać sauny i zabiegów
rozgrzewających przez 24h po zabiegu.

Czy wolno pić alkohol?

W dniu zabiegu nie zaleca się spożywania alkoholu.
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MĘSKOŚĆ MA WIELE TWARZY - CYKL PODCASTÓW
Jeszcze nigdy w historii nie mieliśmy do czynienia z tak dużą ilością znaków zapytania
pojawiających się w głowach psychologów, seksuologów, socjologów względem jednego,
wydawałoby się, że dobrze określonego pojęcia.
Tym pojęciem jest męskość.
Ostatnie pięćdziesiąt lat to okres gigantycznej transformacji roli i praw kobiet. Potężnie galopująca
fala zmian norm społecznych dająca kobietom gigantyczną ilość praw, przywilejów, a w rezultacie
siły. Co ciekawe określenie „silna kobieta” jest jednoznacznie definiowane jako pozytywne.
A określenia „wrażliwy, czuły, czy uległy mężczyzna” wywołują zarówno pozytywne, jak
i negatywne skojarzenia.
W życiu kieruję się przekonaniem, że jedną z najważniejszych wartości jest równość. A to oznacza,
że zwiększanie siły i niezależności kobiet nie musi odbywać się kosztem mężczyzn. Jestem
przekonany, że kobiecość nie jest przeciwieństwem męskości. Dla mnie te dwa pojęcia są
określeniem wzajemnie uzupełniających się, i co bardzo ważne, przenikających się cech, zachowań
i energii.
Wierzę, że warto budować świat, w którym wszyscy będą czuli się komfortowo. Dlatego wspólnie
z zespołem Galderma zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie projektu „Męskość Ma Wiele Twarzy”.
Chcemy wspólnie z autorytetami z różnych dziedzin poszukiwać odpowiedzi na pytanie – czym
jest męskość? Co znaczy być męskim?
Chcemy pomagać mężczyznom czuć się dobrze z decyzjami dotyczącymi ich ciała i wyglądu.
Zależy nam, aby piękna, zdrowa i zadbana skóra była męska. Chcemy poznać świat mężczyzn,
aby móc jeszcze lepiej o nich zadbać.
Dla nas męskość ma wiele twarzy. A dla Ciebie?

– Wojciech Herra
Twórca cyklu podcastów Herra On Air.
Współtwórca kampanii „Męskość Ma Wiele Twarzy”
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