Restylane
skinboosters
Verklig och naturlig hudföryngring

Du kan inte
resa bakåt
i tiden.
Men din
hud kan.
Med tiden försämras hudens egenskaper, det är ofrånkomligt. Vår livsstil,
våra vanor, våra gener, ja till och med vädret är faktorer som påverkar
hudens tillstånd. En del påverkas mycket, andra inte, men för oss alla
är förändringen uppenbar (eller kommer att vara det). Restylane®
skinboosters, som består av produkter inom Restylane Vital, erbjuder
ett naturligt sätt att föryngra huden och låta dig se så ung ut som du
känner dig.
Det kanske låter som trolleri, men vi kallar det vetenskap.

Hur
Restylane
skinboosters
fungerar…
Med tiden förändras alltså hudens egenskaper - kollagen och elastiska
fibrer försvinner och fördelningen och funktionen hos kroppens egen
hyaluronsyra* förändras, så att din hud blir torrare, strävare och mindre
elastisk. I motsats till många skönhetsprodukter som enbart behandlar
dessa symtom ytligt återställer Restylane® skinboosters huden inifrån.
De skapar hud med lyster på ett naturligt sätt genom att mjukt och
naturligt släta ut huden inifrån. Genom att med injektioner föra in
hyaluronsyra precis under hudytan, återställer Restylane skinboosters
fuktbalansen och förbättrar hudens struktur, fasthet och elasticitet och
ger den ny energi.

…och var.
Restylane skinboosters kan användas, inte bara för att generellt förbättra
hudens egenskaper i ansiktet, utan också till att förbättra utsatta och
känsliga områden som hals, dekolletage och händer, såväl som partier
med akneärr. Restylane skinboosters kan också användas proaktivt, vilket
gör dem till lämpliga skönhetsbehandlingar även för dem som ännu inte
upplevt den åldrande hudens alla konsekvenser.

* Hyaluronsyra är ett vattenbindande ämne som förbättrar hudens fuktbalans och gör den mjuk och
elastisk.

Det säkra
valet
för naturliga
resultat.
Restylane® skinboosters, som alla andra produkter med Restylane,
är tillverkade med hyaluronsyra av icke-animaliskt ursprung. Denna
patenterade teknik kallas NASHA™ och är en av världens mest effektiva
och avancerade skönhetstekniker. Med 15 års forskning och 11 miljoner
behandlingar utförda runt hela världen sedan 1996 är säkerheten och
effekten hos produkterna med Restylane väldokumenterade. Och
kanske framför allt – de ger resultat som du verkligen kan se och känna,
men på ett naturligt sätt.
En behandling med Restylane skinbooster handlar mer om vård än korrigering och resultaten syns utan att det ändrar din ansiktsform. Kliniska
studier visar att Restylane skinboosters signifikant ökar hudens elasticitet
och förbättrar hudstrukturen. Tunnare, ömtålig hud blir också tjockare
och fastare så att den bättre tål vardagens påfrestningar.
Restylane skinboosters är varken kirurgi eller onaturligt.
De är en naturlig skönhetsmetod som återskapar och upprätthåller din
huds egenskaper och lyster.

Rachel Thompson, född i Windsor, visste
redan som liten att hon ville bli journalist.
Hon har alltid varit bra på att skriva, och
med en passion för sitt arbete skriver hon
nu för många livsstilsmagasin och assisterar
ett antal klienter i London där hon också bor.
Denna tvåbarnsmor lever ett hektiskt liv med
att genomföra intervjuer, leda ett team och
närvara vid många event, särskilt på kvällarna.
– Jag älskar mitt jobb och mitt liv. Med när min
40-årsdag närmade sig började mitt självförtroende naggas i kanten. Jag ville inte fira så stort,
men det funkade inte. En massa vänner och släktingar ville delta och det
blev en snöbollseffekt bortom all kontroll, så i slutändan hade jag tre fester.
Jag kände mig väldigt pressad. En del av det berodde på att jag inte kände
nöjd med mig själv. Jag såg inte så bra ut som jag visste att jag gjort tidigare.
Det ledde till en kedjereaktion som gjorde att jag inte kunde nå min fulla
potential i något område i mitt liv. Och det tänkte jag inte acceptera.
– Vid den här tiden gjorde jag research för en artikel om icke-invasiva
produkter så mitt intresse för den här typen av behandling hade redan
tänts. Och sen fick jag kontakt med en välrenommerad läkare i London
som rekommenderade mig att prova Restylane® Vital.
–I början var jag nervös inför tanken att göra ett estetiskt ingrepp, dels för
att jag inte visste om det var säkert och dels för att jag var rädd att förändringen skulle sticka ut. I media ser man många kändisar som har gjort behandlingar och som helt enkelt inte ser naturliga ut, över huvud taget. Men
efter första konsultationen hos min läkare kände jag mig fullkomligt lugn.
– Vi bestämde att jag skulle ta behandlingar runt ögonen och kinderna och
det gav omedelbart ett fräschare, klarare och mindre torrt intryck. Jag fick
också rekommendationen att ta Restylane Vital i läppområdet. Jag måste
erkänna att jag var lite nervös över hur det skulle bli. Men när jobbet var
gjort var jag överlycklig. Sedan dess har mina läppar känts fantastiska, jag
behöver inte ens använda någon typ av produkter på dem.
– Restylane Vital har gjort en stor skillnad i mitt liv. Jag känner verkligen ett
större självförtroende nu, och för mig går självförtroendet och glädjen hand
i hand. Det är viktigt att ha det ena för att få det andra. Jag kan gå in i ett
rum där det är fullt med folk och ta över och ha kontroll över en intervju
utan problem, något som inte är möjligt om jag inte är i form. Och när jag
vaknar på morgonen och ser mig i spegeln är jag nöjd med vad jag ser. Det
är fascinerande att en så liten sak kan göra en så enorm skillnad i ens liv.

”Det är fascinerande att en
så liten sak kan göra en så
enorm skillnad i ens liv.”
Rachel Thompson, 41
London, England

”Restylane ger en känsla av klarhet
och elasticitet till ansiktet. Min hud
är fräschare och mer vital.”
Maria Luisa Bionda, 42
Milano, Italien

Media- och marknadsresearchern Maria Luisa
Bionda växte upp i en lugn och avkopplande
by utanför Como i Italien. När hon tagit sin
examen flyttade hon till Milano, staden som
hennes föräldrar en gång lämnat, för att arbeta
men också komma närmre sina vänner.
– Jag skulle ha kunnat bo i New York, Rom, var som
helst i världen, men att komma till Milano var som
att komma hem. Detta är staden i mitt liv. Den
betyder hem, rötter, kultur, vänner, välmående och
många andra saker för mig.
Efter att ha arbetat för andra under många år, startade Maria Luisa sin egen marknadsundersökningsfirma för fem år sedan.
– Det var ett sätt att få bättre balans i mitt liv. När jag är min egen chef
kan jag uttrycka min livsstil, både privat och yrkesmässigt, utan konflikter
och kompromisser. Och det ger mig tid över så att jag kan föreläsa vid
Università Cattolica del Sacro Cuore. Att vara lycklig är det viktigaste för mig
i mitt liv. Jag vill vara glad över vad jag gör, vad jag har och över vem jag är.
Det är viktigare än pengar. Att arbeta så här är ett sätt att uppnå det. Att
laga mat. dricka gott vin, läsa poesi, köra på min motorcykel och vara med
mina vänner är andra saker som gör mig lycklig. Och skönhet också. Det är
en viktig aspekt eftersom den gör att vi trivs med oss själva.
– Första gången jag hörde om Restylane® var på en branschmässa. Jag blev nyfiken, särskilt eftersom jag alltid varit motståndare till kirurgiska ingrepp. Samtidigt är jag mycket för teknik och inser att den kan förbättra våra liv. Restylane
Vital intresserade mig dock särskilt eftersom den verkar på djupet. Det var det
som fick mig att prova. Jag hade lite tvivel, inte så mycket kring resultatet eller
dess säkerhet, utan inför smärtan. Men jag insåg snabbt att fördelarna var
tillräckligt intressanta för att jag skulle övervinna min rädsla för sprutor. Och
ganska snart upptäckte jag att jag oroat mig för smärtan i onödan. Jag skulle
hellre ta en behandling med Restylane Vital än gå till tandläkaren.
– Jag gjorde min första behandling precis innan min 40-årsdag. Jag ville
fira med ett vackert leende och fräsch hud. Och resultatet uppfyllde mina
förväntningar. Restylane Vital är extremt avslappnande för huden och ger en
känsla av välbefinnande utan att inkräkta på din identitet. Du är den du är,
men ditt bästa jag. Restylane Vital är för mig en extremt innovativ behandling
som kombinerar vetenskap, teknik och forskning samtidigt som den bevarar
kvinnans natur. Den täcker inte över rynkor. Men den ger en stark känsla av
klarhet och elasticitet, huden är fuktigare, fräschare och mer vital. Jag tycker
att namnet är mitt i prick.
– Jag kan inte säga att den här behandlingen har förändrat mig som person.
Fördelen är att den låter dig vara den du är, fast bättre.

Larissa Keown flyttade från Nya Zeeland till
London när hon kände att hennes hemland
hade blivit för litet. Hon ville utvecklas
professionellt men tänkte sig bara att stanna en
tre-fyra år. Femton år senare är hon fortfarande
där, engagerad och med en framgångsrik karriär.
― Jag är en väldigt ambitiös person och när jag kom
till London var jag ivrig att få delta i olika projekt
och fick snabbt visa framfötterna. Jag är bra på
det jag gör, jag arbetar hårt och målmedvetet.
De drivet har gjort Larissa till delägare med fullt inflytande i det
ekonomiföretag där hon för närvarande arbetar. Men det har inte varit
en enkel resa hela vägen. För sju år sedan var Larissas hud i mycket
dåligt skick på grund av hälsoproblem.
– Jag är stolt över mitt utseende och har alltid tagit väl hand om mig själv.
Plötsligt såg min hud förfärlig ut. Jag kontaktade en klinik här i London och
läkaren där gav mig ett hudvårdsprogram som hjälpte till att återställa det
jag förlorat. Och hon berättade för mig om Restylane® Vital.
– Först oroade jag mig för säkerheten. Och jag var fundersam inför hur det
skulle se ut. Det hade skrivits mycket i tidningarna om behandlingar med
lindrigt naturliga resultat. Det är viktigt för mig att ha bra hy, men samtidigt
vill jag inte att det ska se överdrivet ut. Jag ville ha något som kunde
förbättra, snarare än förändra mitt utseende. Och jag ville vara absolut
säker på att det som hamnade i min kropp var ofarligt. Efter en massa
efterforskningar valde jag Restylane Vital. Den har funnits länge, är välkänd
och följer de striktaste medicinska reglerna.
– Jag kunde inte föreställa mig att resultatet skulle bli så fantastiskt. Jag fick
min hud tillbaka! Den ser mycket ungdomligare ut nu och känns verkligen
fräsch och lysande.
– Behandlingen gick väldigt fort, det är en rättfram och enkel procedur.
Det gjorde inte alls så ont som det kan göra hos tandläkaren, och det
förvånade mig.
– Jag är stormförtjust över Restylane Vital. Det är väldigt naturligt, folk ser på
mig och ser skillnaden men de vet inte riktigt vad jag har gjort.
– Restylane Vital är absolut en behandling jag kommer att fortsätta med
och jag rekommenderar den till alla, män som kvinnor, för den är säker och
snabb, resultatet är mycket naturligt och det hjälper till att återta en del
aspekter hos din hy eller i ditt ansikte som du kanske känner att du förlorat.

”Och jag ville vara
absolut säker
på att det som
hamnade i min
kropp var ofarligt.”
Larissa Keown, 42
London, England

”Biologiskt
åldrande
existerar,
men det här
skjuter definitivt
upp det.”
Lisa Boggiani, 48
Milano, Italien

Den lugna och enkla, italienska landsbygden. Där växte Lisa Boggiani, 48,
upp. Med hästar, hundar, massor av vänner och en kärleksfull familj. Efter
många års språkstudier och arbete, främst inom reklam, mötte hon en
bonde och blev kär. Och lämnade stadslivet för att än en gång leva det
fridfulla livet på landsbygden.
― Jag har vigt mitt liv åt den här livsstilen, jag gillar den. Jag försöker undvika
uppdrag som håller mig borta härifrån alltför länge. Arbetet på gården
växlar varje dag och är väldigt beroende av årstiderna. Det är en lugn och
behaglig livsrytm.
– De tre viktigaste sakerna i mitt liv är att vara omgiven av människor jag
älskar, att min fysiska hälsa tillåter mig att röra mig, interagera och arbeta
och slutligen att ha tid för min egen person. Jag tycker om att ta hand om
trädgården, göra huset fint, planera för fler hästar, förbättras i mitt arbete
och att finna tillfredsställelse i de saker jag kan göra.
– Det är bara ett problem med den här typen av liv, jag har väldigt tunn
och ömtålig hud. Och det hjälper knappast att jag ständigt är utsatt för
vädrets makter, som vind och sol. Det har resulterat i röd och irriterad hud.
Min hud var inte lika fast och spänstig längre. För att komma till rätta
med det här pratade jag med en av mina vänner som är en välkänd och
respekterad dermatolog. Hon föreslog att jag skulle prova Restylane® Vital
för att vitalisera och läka huden. Jag tvekade inte en sekund eftersom jag
litar på hennes omdöme. Tvärtom, jag ville verkligen prova produkterna och
se resultaten. Och de var mycket positiva.
– Några av de riktigt bra sakerna med Restylane Vital är att det både
tas väl emot av huden, det gör inte ont och dagen efter behandlingen är
resultatet perfekt. Restylane Vital har verkligen hjälpt mig att bibehålla ett
väldigt naturligt och välhållet yttre och det är verkligen viktigt för mig.
– Tack vare produkterna har min huds egenskaper
förbättrats riktigt mycket och den fortsätter att
förbättras varje dag. De har verkligen en vitaliserande
effekt, huden är lenare och mer elastisk. Det är därför
jag inte bara testade Restylane Vital en gång och
sedan slutade. Jag har fortsatt använda både fillers
och hudvårdsprodukter med stor tillfredsställelse.
Och jag skulle rekommendera det här till vem
som helst, det är bara positivt. Biologiskt åldrande
existerar, men det här skjuter definitivt upp det.

Behandlingen
med Restylane
skinbooster:
Tre enkla steg
till den där
upplyftande
lystern.
I motsats till rynkbehandling, är behandling med Restylane®
skinboosters en process där hudkvaliteten gradvis byggs upp genom
injektioner av flera mikrodepåer av långlivad hyaluronsyra, precis
under huden.
	Trots att många av de goda effekterna ses redan efter en
behandling är tre ”start-sessioner”, med två till fyra veckor emellan,
nödvändiga för att ge fullt resultat. Därefter bör regelbundna
underhållsbehandlingar, två till tre gånger per år, planeras in för att
förlänga den föryngrande effekten.
Det finns olika sorters produkter med Restylane skinbooster och
din läkare kommer att bestämma vilken du behöver, beroende på
din huds tillstånd och vilket hudområde som ska behandlas. Vidare,
om du känner dig obekväm med nålar finns produktlinjen Restylane
skinboooster i en variant med lidokain, som eliminerar obehaget från
nålen.
Behandlingar med Restylane skinboosters utförs av utbildade yrkesmänniskor. För att hitta din närmaste klinik, gå till www.restylane.se.

Restylane® skinboosters återställer den ungdomliga volymen till dina handryggar
och fyller ut huden igen och minskar intrycket av framträdande vener.

Den här kvinnan valde en behandling av hela ansiktet med Restylane
skinboosters för att förbättra hudens generella egenskaper och få ett
föryngrat utseende, på naturlig väg.

I det här fallet, användes Restylane skinboosters runt munnen
för att jämna ut fina linjer, så kallade rökrynkor.

Här har dekolletaget behandlats med Restylane skinboosters för att motverka
åldrandets effekter, vilket gjort huden mer elastisk, smidig och fast.

Man tror
det man ser:
resultat från
behandlingar
med Restylane
skinbooster

Magda Belmontesi, Italien
Marie Duckett, England
Tracy Mountford, England
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Tack till de läkare som behandlat patienterna
som är med i denna broschyr.

