
Nici wchłanialne PDO przeznaczone do liftingu skóry 
Nici wchłanialne  First Lift (Multi Picture Filaments) to nowy rozdział i nowa jakość w medycynie estetycznej-bezpieczny proces 
hamujący starzenie się skóry. Innowacyjne nici dają spektakularny efekt poprawy struktury skóry, które można aplikować na twarzy, szyi, 
dekolcie, ale również w innych okolicach ciała. Produkt posiada wszystkie certyfikaty bezpieczeństwa określone przez Farmakopea USA 
(USP), CE i może być wykorzystywany w całej Unii Europejskiej.
Nici First Lift są wykonane z rozpuszczalnej substancji PDO czyli polidioksanonu pozbawionej właściwości antygenowych i pirogennych. 
Jest to silne syntetyczne, biokompatybilne włókno, które w określonym czasie rozpuszczają się w tkankach. 
PDO pobudza proces neokolagenezy czyli stymuluje produkcję kolagenu, aktywizuje również   fibroblasty do produkcji elastyny-białka 
odpowiadającego za sprężystość skóry, zwiększa syntezę endogennego kwasu hialuronowego decydującego o młodym wyglądzie skóry 
oraz stymuluje angiogenezę.

Zabieg: Obszar poddany zabiegowi jest znieczulony miejscowo. Następnie lekarz wprowadza nici umieszczone na sterylnej, cienkiej igle 
wykorzystując naturalne linie napięcia skóry. Nici są różnej długości i grubości w zależności od okolicy, która będzie poddana zabiegowi. 
Na skórze nie ma żadnych nacięć i blizn, zabieg jest praktycznie bezbolesny. Drobne zaczerwienienie skóry znika po kilku godzinach. 
Możliwe są niewielkie siniaki, które znikają po kilku dniach.
Pierwsze efekty wizualne są zauważalne po ok. 10-14 dniach, kiedy rozpoczyna się proces neokolagenezy, ostateczną poprawę wyglądu 
uzyskujemy po 3-4 tygodniach. Proces rewitalizacji skóry trwa   przez cały czas utrzymywania się nici w organizmie. 
Nici First Lift wchłaniają się całkowicie po ok. 8 miesiącach, zaś proces poprawy struktury skóry i wygładzenia zmarszczek utrzymuje się 
do 2 lat od wykonania zabiegu. Stosując nici, wpływamy wzmacniająco na obwisłe tkanki. Ze względu na szybkie tempo wchłaniania nici, 
nie ma ryzyka zagęszczenia i bliznowacenia skóry, jak w przypadku włókien o dużej średnicy i nici o długim okresie biodegradacji (ponad 
rok). Nici w sposób powolny i przewidywalny ulegają dezintegracji, rozpadając się   ostatecznie do wody i dwutlenku węgla w ciągu 180-
240 dni.

Wskazania: 
Na twarzy m.in.: pionowe i poziome zmarszczki na czole, opadające brwi, opadające i pomarszczone policzki, korekta owalu twarzy, 
bruzdy nosowo-wargowe, linie marionetki, zmarszczki palacza, podwójny podbródek, chomiki, zmarszczki śmiechowe, opadające kąciki 
ust
Na ciele m.in.: fałdy i zmarszczki na dekolcie, szyi, brzuchu, kolanach, łokciach, pośladkach, rozstępy, cellulit, poprawa napięcia i 
elastyczności skóry na ciele

Efekty zabiegu: eliminacja drobnych zmarszczek, wygładzenie i zmniejszenie głębokich zmarszczek, poprawa elastyczności, napięcia i 
kolorytu skóry, zwężenie porów, opóźnienie procesu starzenia się skóry, zapobieganie zwiotczeniu skóry

Przeciwskazania: ciąża i okres karmienia piersią, miesiączka, choroba nowotworowa, stan zapalny skóry (zakażenie wirusem opryszczki 
wargowej) zmiany alergiczne, uszkodzenia skóry, zaburzenia krzepliwości krwi, stosowanie leków przeciwzakrzepowych

Cena jednej nici - 300 zł.

Przykładowe obszary zabiegowe: lifting czoła (zmarszczek poziomych) 10-15 nici, lifting brwi 10 nici, kurze łapki 10 nici, linie marionetki 
10 nici, podniesienie kącików ust 10 nici, lifting policzków 20-25 nici, szyja 10-15  nici, dekolt 10 nici, brzuch 20-30 nici
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