
Ale czy zawsze efekty tych zabie-
gów są takie, jak byśmy chciały? Czy 
na ulicach nie widzimy coraz częściej 
olbrzymich policzków, zbyt mocno 
uwydatnionych ust i  zmienionych 
rysów twarzy? Czy istnieje zabieg, 
który zapewni nam młody, a  zara-
zem naturalny wygląd?

Od 2 lat w swojej praktyce stosuję 
z  wielkim powodzeniem nici Spring 
Thread. To innowacyjny, bezopera-
cyjny i skuteczny sposób na popra-
wę naszej urody. To zabieg likwidują-
cy luźną i opadającą skórę na długo, 
bez ryzyka zerwania i absencji w ży-
ciu zawodowym oraz osobistym. To 
nici, które nie ulegają rozpuszczeniu. 

Metoda Spring Thread zawdzięcza 
swoją skuteczność specyficznej bu-
dowie oraz nowoczesnemu materia-
łowi, z którego wykonane są nici. Ich 
bazą jest czysty polimer polietyle-
nowy, nie zawierający w swoim skła-
dzie dodatków. Gwarantuje zwartą 
strukturę i  kontrolę elastyczności. 
Materiał jest całkowicie przezroczy-
sty, charakteryzuje się dużą wytrzy-
małością na rozciąganie.

Aby ułatwić układanie nici oraz 
poprawić ich mocowanie, długa 
i dwukierunkowa nić (15+15=30) wy-
posażona jest w  okrągłe, liczne ha-
czyki (24 na cm). Pozwalają uniknąć 
uszkodzenia tkanek i  nie wywołują 
rozległych włóknień, o  których tak 
dużo się mówi przy zastosowaniu 
nici rozpuszczalnych PDO, namiętnie 
stosowanych głównie przez sektor 
kosmetyczny. Te właściwości zapew-
niają Pacjentowi brak bodźców bó-
lowych podczas implantacji czy bólu 
po zabiegu.

Kolejną zaletą nici jest trwałość 
i całkowita obojętność dla organi-
zmu. Ten aspekt ma ogromne zna-
czenie w  późniejszym okresie ich 
zastosowania. Zabieg implantacji 
nie wymaga specjalnego przygo-
towania, można go przeprowadzić 
u Pacjenta w każdym wieku. Okres 
rekonwalescencji pozabiegowej wy-
nosi do 2 do 3 dni.

Zastosowanie tej metody może 
dotyczyć twarzy oraz pozostałych 
części ciała, gwarantując odpowied-
nie podtrzymanie. Spring Thread 
stosuje się zarówno u kobiet, jak i 
mężczyzn.

Efekty zabiegu obserwować moż-
na w dwóch etapach: pierwszy na-
stępuje bezpośrednio po zabiegu, 
a drugi w okresie kilku miesięcy, kie-
dy odbudowuje się tkanka i podlega 
stopniowej rewitalizacji.

W mojej praktyce bardzo wielu Pa-
cjentów zaufało tej metodzie i obec-
nie  cieszą się naturalnymi efektami 
zabiegu.

Dlaczego zdecydowali się na 
metodę Spring Thread?

– odbywa się bez znieczulenia 
ogólnego

–  nie ma przeciwskazań medycz-
nych

– daje naturalne efekty
– jest świetnym rozwiązaniem za-

równo dla kobiet jak i mężczyzn, 
w każdej grupie wiekowej

– okres rekonwalescencji jest krótki

– zabieg jest bezpieczny
– znajduje zastosowanie na całym 

świecie.

Dlaczego ja wybrałam tę meto-
dę w swojej praktyce?

– zapewnia długotrwałe działanie
– jest niezawodna
– brak blizn i powikłań
– daje doskonałe, naturalne efekty
– cechuje ją duża satysfakcja 

Pacjentów.

-piękno, które zawisło 
na nitkach!
Od zawsze kobiety chcą być piękne i jak 
najdłużej młode. Dzięki tym marzeniom coraz 
chętniej poddają się zabiegom medycyny 
estetycznej i chirurgii plastycznej.

Szpital LIFT MED świadczy usługi 
z zakresu m.in.:

chirurgii plastycznej
ortopedii
ginekologii zachowawczej 
i estetycznej
urologii
medycyny estetycznej

Pełen zakres usług jest dostępny 
na stronie www.liftmed.pl
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Materiał Partnera

UKŁAD PROSTY
Efekt bezpośredni
Lifting poduszeczki tłuszczowej 
w okolicy oka
Podciągnięcie „chomików”

Efekt pośredni
Odmłodzony wygląd
Podtrzymanie szyi

Zastosowane produkty
3 nici FA na stronę. 1 opakowanie 
na 1 twarz

Zalety
Prosty i skuteczny zabieg 
w przypadku niewielkiego lub 
średniego opadania powiek

Elastyczne, plastyczne 24 zbieżne haczyki 3D na cm
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