
Zalecenia przed
i po zabiegu



Wszystkie zabiegi wykonujemy tylko u osób zdrowych bez
objawów infekcji. Każdy zabieg wykonywany jest po okresie
minimum dwóch tygodni od zakończenia objawów lub
przyjmowania antybiotyku. W razie skłonności do występowania
opryszczki wargowej stosuj acyklowir w dawce profilaktycznej
przed i po zabiegu. Jeśli masz tendencję do siniaków zalecana
jest suplementacja produktami z arniką i rutyną.

Zalecenia ogólne

Czas trwania
zabiegu

Czy zabieg wymaga
przerwania ciągłości
skóry?

Czy z zabiegu może
skorzystać kobieta
w ciąży?

Czy zalecana jest
seria zabiegów?

Wyjaśnienie oznaczeń graficznych



bólu, 
obrzęku, 
zaburzenia symetrii, 
zaburzenia czucia, 
zaburzenia ruchomości,
lub jakichkolwiek innych dolegliwości, które
wzbudzą Twój niepokój

W przypadku wystąpienia w obszarze
poddanemu zabiegowi:

prosimy o natychmiastowy kontakt z gabinetem
pod nr. telefonu 793 386 688. 
Nie zwlekaj z poinformowaniem lekarza 
o wystąpieniu powyższych dolegliwości do
kolejnej wizyty. Tylko dzięki Twojej szybkiej
informacji i reakcji lekarzy jesteśmy w stanie
zniwelować ewentualne efekty uboczne.

Zapamiętaj
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MEDYCYNA
ESTETYCZNA



To obecnie najskuteczniejsza metoda walki ze zmarszczkami
mimicznymi. Botoks używany jest jako produkt leczniczy 
w stanach chorobowych, które charakteryzują się nadmiernym
napięciem mięśniowym (np.: bruksizm, migrenowe bóle głowy) 
i ma zbawienny wpływ na wygląd naszej skóry.

Jest zabiegiem profilaktycznym i przeciwdziała przyczynom
powstawania zmarszczek. Zabieg jest dla Ciebie jeśli oczekujesz
natychmiastowego efektu. Skóra staje się bardziej zrelaksowana
i gładsza, wygląda nawet o kilka lat młodziej. Efekt utrzymuje
się od 3 miesięcy do pół roku, ale nawet po ustaniu działania
toksyny botulinowej, zmarszczki pozostają płytsze.

Botoks (toksyna botulinowa)

30-60 min. TAK NIENIE

ZAREZERWUJ

https://www.moment.pl/s/milbrandt?category_id=122916


14 dni przed nie należy zażywać antybiotyków.
7 dni przed nie należy zażywać leków przeciwkrzepliwych
(np.: aspiryny) i leków przeciwzapalnych (Ibuprofen,
Ketonal, leki z grupy NLPZ).
12 h przed zabiegiem nie należy spożywać alkoholu.

Do 24 h nie należy spożywać alkoholu.
Przez około 3-5 dni należy zrezygnować z nadmiernej
aktywności fizycznej.
Przez 3 dni należy unikać dotykania i masowania obszaru
poddanego zabiegowi.
Przez 14 dni unikać solarium, sauny, masaży twarzy,
ciepłych kompresów, zabiegów na twarz z użyciem ciepła
np.: RF lifting.

Postępowanie przed zabiegiem:

Postępowanie po zabiegu

Polecane zabiegi uzupełniające:
Zabieg Aqua+
Zabieg antyoksydacyjny VITA C+
Laminacja brwi i rzęs

https://med-estetyczna.com.pl/rytualyspa/


Nici PDO (liftingujące) i PLLA (rewitalizujące) to różna
substancja. Nici PDO to absorpcyjne nici chirurgiczne, które 
w tkankach rozpuszczają się całkowicie w ciągu od 3 do 6
miesięcy. Dzięki niciom PDO skorygujesz opadający owalu
twarzy, poprawisz wiotką skórę szyi. Ten zabieg jest dla Ciebie
jeśli chcesz lekko unieść opadającą górną powiekę oka, ale
również uzyskać efekty estetyczne dopełniające działanie
toksyny botulinowej.

Zabieg z wykorzystaniem nici Silhouette Soft (liftingujące)
pozwoli Ci poprawić owal twarzy i wygląd policzków. Zabieg
jest dla Ciebie jeśli chcesz np.: skorygować zwiotczałą skórę 
i zredukować oznaki starzenia. Całkowicie rozpuszczają się 
w skórze pozostawiając po sobie tylko nowe włókna
kolagenowe, czyli odmładzają skórę. Korekcja utrzymuje się 
od 12 do18 miesięcy.

Nici PDO, PLLA, Silhouette
(rewitalizujące i liftingujące)

30-90 min. TAK NIENIE

ZAREZERWUJ

https://www.moment.pl/s/milbrandt?category_id=122916


4 tygodnie przed nie należy wykonywać skalingu 

Po zabiegu mogą wystąpić zaciągnięcia skóry na
przebiegu nici liftingującej, które ustępują w przeciągu
1-2 tygodni. Nie należy tych obszarów masować,
dotykać lub ugniatać.
Przez 72 godziny należy unikać makijażu i masowania
obszaru poddanego zabiegowi.
Przez 3-5 w razie dolegliwości bólowych po zabiegu
można stosować leki przeciwbólowe (Paracetamol).
Spać z twarzą zwróconą ku górze w pozycji uniesionej
na poduszkach (3–5 nocy).
Przez 14 dni należy zrezygnować z sauny, basenu,
solarium oraz nadmiernej aktywności fizycznej, nie
wykonywać zabiegów chirurgicznych zębów.
Unikać nadmiernych ruchów twarzy i szyi np.: w
trakcie zabiegów stomatologicznych (2 tygodnie).
Należy stosować delikatne preparaty do mycia i
pielęgnacji skóry, bez alkoholu.
Do czasu całkowitego wygojenia się należy unikać
promieniowania UV, opalania się oraz stosować kremy
z filtrem UV SPF 50.
Przez 30 dni nie należy wykonywać inwazyjnych
zabiegów kosmetologicznych w obrębie twarzy.

Postępowanie przed zabiegiem:

i piaskowania zębów oraz zabiegów chirurgicznych
(np.: ekstrakcja zęba) w obrębie jamy ustnej.

Postępowanie po zabiegu



Wampirzy lifting to metoda rewitalizacji skóry. 
Zabieg zagęszcza i odżywia skórę, która szybko zaczyna się
regenerować. Zostaje ona pobudzona do tworzenia się
nowych komórek skóry, kolagenu, kwasu hialuronowego oraz
naczyń krwionośnych. Po zabiegu Twoja skóra będzie
bardziej elastyczna, lepiej ukrwiona, odżywiona i odzyska
wewnętrzny blask. Pozbędziesz się drobnych zmarszczek,
głębsze zostaną wyraźnie spłycone. Pierwsze efekty są
widoczne już po około dwóch tygodniach.

Wampirzy lifting

60-90 min. TAK NIETAK

ZAREZERWUJ

https://www.moment.pl/s/milbrandt?category_id=122916&page=2


Około 14 dni przed zabiegiem należy zwrócić szczególną
uwagę na zdrowe odżywianie, pić minimum 2 litry wody
dziennie, nie spożywać alkoholu oraz dbać o odpowiednią
ilość snu.
7 dni przed nie należy zażywać leków przeciwkrzepliwych
(np.: aspiryny) i leków przeciwzapalnych (Ibuprofen,
Ketonal, leki z grupy NLPZ).
W dniu zabiegu należy wypić 2 litry wody.

Przez około 3-5 dni od wizyty należy zrezygnować z
sauny, basenu, solarium oraz nadmiernej aktywności
fizycznej.
Do czasu całkowitego wygojenia się należy unikać
promieniowania UV, opalania się oraz stosować kremy 

Należy stosować delikatne preparaty do mycia i
pielęgnacji skóry, bez alkoholu.
Należy unikać dotykania obszaru poddanego zabiegowi.

Postępowanie przed zabiegiem:

Postępowanie po zabiegu

z filtrem UV SPF 50.

Polecane zabiegi uzupełniające:
Zabieg Aqua+
Zabieg dla cery wrażliwej DOLCE+
Lifting RF

https://med-estetyczna.com.pl/rytualyspa/
https://med-estetyczna.com.pl/lifting-rf/


Zabieg HIFU to inaczej lifting twarzy lub ciała bez
przerwania ciągłości skóry. Technologia HIFU oznacza
skoncentrowane fale ultradźwiękowe o wysokiej
częstotliwości. Zabieg jest dla Ciebie jeśli chcesz poprawić
jędrność skóry twarzy i ciała, pozbyć się drobnych
zmarszczek, sprawić, że głębsze i nieestetyczne zmarszczki
będą mniej widoczne. Zabieg pomoże Ci również wysmuklić
linię żuchwy oraz poprawić owal twarzy, dzięki czemu będzie
ona wyglądać młodziej. Zabieg HIFU stosuje się również jeśli
chcesz zredukować „drugi podbródek” oraz ujędrnić skórę
(wymodelować sylwetkę). Efekty liftingu widoczne są po
zabiegu, ale ostateczny efekt otrzymasz po 3 miesiącach.

HIFU lifting

30-60 min. NIE NIENIE

ZAREZERWUJ

https://www.moment.pl/s/milbrandt?category_id=122916


7 dni przed nie należy zażywać leków
przeciwkrzepliwych (np.: aspiryny) i leków
przeciwzapalnych (Ibuprofen, Ketonal, leki z grupy
NLPZ).

Należy stosować delikatne preparaty do mycia 

Przez 72 godziny należy unikać masowania obszaru
poddanego zabiegowi oraz nakładania makijażu.
Przez około 3-5 dni od zabiegu należy zrezygnować      
 z sauny, basenu, solarium oraz nadmiernej aktywności
fizycznej.
Przez 3-5 w razie dolegliwości bólowych po zabiegu
można stosować leki przeciwbólowe.
Przez 14 dni nie należy wykonywać inwazyjnych
zabiegów kosmetologicznych w obrębie twarzy.

Postępowanie przed zabiegiem:

Postępowanie po zabiegu

i pielęgnacji skóry, bez alkoholu.

Polecane zabiegi uzupełniające:
Zabieg dla cery wrażliwej DOLCE+
Laminacja brwi i rzęs
Dermapen (minimum 21 dni po zabiegu)

https://med-estetyczna.com.pl/rytualyspa/
https://med-estetyczna.com.pl/cennik/kosmetyka-pielegnacyjna/#


Iniekcyjne usuwanie tkanki tłuszczowej, czyli technika
intralipoterapii, która została uznana za najbezpieczniejszą
technikę iniekcyjną w redukcji tkanki tłuszczowej. 
Zabieg służy do modelowania sylwetki. Jest zabiegiem znacznie
mniej inwazyjnym, wyróżnia się mniejszą urazowością dla
organizmu i nie wyłącza pacjenta z codziennego
funkcjonowania. Wybierz ten zabieg jeśli posiadasz miejscowe
nagromadzenie tkanki tłuszczowej oporne na dietę i ćwiczenia,
np.: na brodzie i podbródku, w okolicy pach lub kolan. 

Lipoliza iniekcyjna

   45 min. TAK NIETAK

ZAREZERWUJ

https://www.moment.pl/s/milbrandt?category_id=122916


7 dni przed nie należy zażywać leków
przeciwkrzepliwych (np.: aspiryny) i leków
przeciwzapalnych (Ibuprofen, Ketonal, leki z grupy
NLPZ).

Należy stosować delikatne preparaty do mycia i
pielęgnacji skóry, bez alkoholu.
Należy pić dużo wody, minimum 2 litry na dobę.
Przez 7 dni należy zrezygnować z basenu, sauny,
solarium oraz nadmiernej aktywności fizycznej.
Przez 7 dni należy powstrzymać się od depilacji
woskiem lub kremem w miejscu zabiegu.
Przez 7 dni nie należy wykonywać masaży.
Przez 14 dni nie należy wykonywać peelingów i innych
metod złuszczania naskórka.
Przez 30 dni należy stosować preparaty chroniące skórę
przed promieniowaniem UVA/UVB o SPF 50.

Postępowanie przed zabiegiem:

Postępowanie po zabiegu

Polecane zabiegi uzupełniające:
Rzeźbienie sylwetki
Antycellulit (Karboksyterapia i Mezoterapia)
Opalanie natryskowe



Nowoczesny peeling medyczny (chemiczny) polega na
nałożeniu na skórę odpowiednio dobranej mieszaniny
związków chemicznych w określonym stężeniu i pH. Ten
zabieg jest dla Ciebie jeśli zależy Ci na utrzymaniu młodego 
i zdrowego wyglądu skóry. Po zabiegu będzie ona gładka,
wręcz aksamitna, napięta, rozjaśniona i nawilżona. 
Liczba zaskórników wyraźnie zmaleje, a drobne zmarszczki
ulegną wygładzeniu. Zabieg ten jest również wskazany jeśli
posiadasz przebarwienia i ślady po trądziku, suchą i szorstką
skórę lub wiotką ze zmarszczkami. W zależności od potrzeb
Twojej skóry dobierzemy odpowiedni rodzaj peelingu.

Peeling Medyczny

45 min. NIE NIETAK

ZAREZERWUJ

https://www.moment.pl/s/milbrandt?category_id=122916&page=2


Na 30 dni przed zabiegiem należy zakończyć doustne
przyjmowanie retinoidów i substancji fotouczulajacych
np.: herbata z dziurawca.
Na 14 dni przed zabiegiem zrezygnuj z opalania 

Na około 14 dni przed peelingiem nie wolno wykonywać
depilacji, elektrolizy, woskowania, ścierających gąbek,
mikrodermabrazji, dermabrazji.
Na 7 dni przed należy zaprzestać używania kremów z
kwasami owocowymi.

Należy stosować delikatne preparaty do mycia 

Nie należy dotykać, drapać, zrywać łuszczącego się
naskórka.
Należy pić dużo wody, minimum 2 litry na dobę.
Przez minimum 24 h należy zrezygnować z makijażu.
Przez 14 dni nie należy korzystać z sauny oraz gorących
kąpieli.
Przez 14 dni nie należy wykonywać peelingów i innych
metod złuszczania naskórka.
Przez 30 dni należy unikać słońca, zakaz opalania się,
korzystania z solarium oraz należy stosować preparatów
chroniących skórę przed promieniowaniem UVA/UVB 

Postępowanie przed zabiegiem:

i stosowania samoopalaczy.

Postępowanie po zabiegu

i pielęgnacji skóry, bez alkoholu.

o SPF 50.



Mezoterapia produktem EJAL 40, który zawiera kwas
hialuronowy najnowszej generacji. Kiedy zostanie
wstrzyknięty pod skórę, bardzo intensywnie stymuluje
aktywność fibroblastów, przez co zwiększa naturalną
produkcję kolagenu i elastyny. Zabieg jest dla Ciebie jeśli
chcesz szybko redukować i wyeliminować oznaki starzenia
skóry oraz zależy Ci na rewitalizacji odwodnionej 
i zniszczonej skóry oraz przywróceniu utraconego konturu
twarzy. Zauważysz również poprawę napięcia i elastyczności
skóry oraz wygładzenie drobnych zmarszczek. Efekty są
dostrzegalne już po pierwszym zabiegu, ale najlepsze
rezultaty osiągniesz po serii zabiegów.

Mezoterapia medyczna

45 min. TAK NIETAK

ZAREZERWUJ

https://www.moment.pl/s/milbrandt?category_id=122916&page=1


7 dni przed nie należy zażywać leków przeciwkrzepliwych
(np.: aspiryny) i leków przeciwzapalnych (Ibuprofen,
Ketonal, leki z grupy NLPZ).
7 dni przed należy zaprzestać opalania skóry i stosowania
samoopalacza.
24 h przed nie należy spożywać alkoholu.

Należy stosować delikatne preparaty do mycia 

Przez okres trwania terapii unikanie słońca, korzystania 

Przez 3 dni nie należy korzystać z sauny oraz gorących
kąpieli.
Przez 7 dni nie należy wykonywać peelingów i innych
metod złuszczania naskórka.

Postępowanie przed zabiegiem:

Postępowanie po zabiegu

i pielęgnacji skóry, bez alkoholu.

z solarium oraz stosowanie preparatów chroniących skórę
przed promieniowaniem UVA/UVB o SPF 50.

Polecane zabiegi uzupełniające:
Zabieg z użyciem kwasu hialuronowego
Zabieg antyoksydacyjny VITA C+
Lifting RF

https://med-estetyczna.com.pl/rytualyspa/
https://med-estetyczna.com.pl/lifting-rf/
https://www.moment.pl/s/milbrandt?category_id=122914


Zabiegi z wykorzystaniem kwasu hialuronowego: 
modelowanie policzków/ miękki lifting, wypełnienie bruzd 
i zmarszczek, redukcja cieni pod oczami/ doliny łez,
modelowanie ust, niechirurgiczna korekta nosa.
 
Kwas hialuronowy to substancja występująca w ludzkiej skórze,
dlatego zabiegi z jego użyciem są bezpieczne i w naturalny
sposób wygładzają zmarszczki, pomagają w nawilżeniu skóry
oraz utrzymaniu odpowiedniej objętości i elastyczności. 
Dzięki zabiegowi poprawisz kontur twarzy, zwiększysz objętość
ust, zredukujesz cienie pod oczami. Efekty widoczne są tuż po
zabiegu i utrzymują się do 2 lat.

Kwas hialuronowy

45-60 min. TAK NIENIE

ZAREZERWUJ

https://www.moment.pl/s/milbrandt?category_id=122916&page=2


Zabiegi stomatologiczne należy wykonać najpóźniej na
14 dni przed podaniem kwasu hialuronowego.
Na 7 dni przed zabiegiem zrezygnuj z sauny, solarium 

7 dni przed nie należy zażywać leków przeciwkrzepliwych
(np.: aspiryny) i leków przeciwzapalnych (Ibuprofen,
Ketonal, leki z grupy NLPZ).
7 dni przed zabiegiem warto zażywać doustnie arnikę
oraz produkty bogate w witaminę C i rutynę.
24 h przed nie należy spożywać alkoholu oraz palić
papierosów, zrezygnować z intensywnego wysiłku
fizycznego.

Postępowanie przed zabiegiem:

i opalania.

Ciekawostka
Kwas hialuronowy po raz pierwszy wykorzystano w
dermatologii estetycznej w 1992r.
Posiada on właściwości higroskopijne- potrafi
związać wodę w ilości tysiąckrotnie przekraczającej
jego masę. W organizmie dorosłego człowieka o
masie ciała ok. 70 kg znajduje się około 15 g kwasu
hialuronowego. Znajduje się m.in. w skórze,
chrząstce, maziówce stawów, płucach, mózgu,
tkance mięśniowej czy ciele szklistym oka.



Należy stosować delikatne preparaty do mycia 

Nie należy dotykać i drapać skóry w miejscu zabiegu.
Przez minimum 24 h należy zrezygnować z makijażu.
Przez 7 dni nie należy wykonywać peelingów i innych
metod złuszczania naskórka.
Przez 14 dni należy unikać słońca, korzystania z
solarium oraz stosować preparaty chroniące skórę przed
promieniowaniem UVA/UVB o SPF 50.
Przez 14 dni nie należy korzystać z sauny oraz gorących
kąpieli.
Przez około 4 tygodnie po zabiegu z użyciem kwasu
hialuronowego nie powinno wykonywać się takich
zabiegów jak laseroterapia, HIFU, RF w okolicach
iniekcji.

Postępowanie po zabiegu

i pielęgnacji skóry, bez alkoholu.

Polecane zabiegi uzupełniające:
Zabieg nawilżający AQUA+
Laminacja brwi i rzęs
Makijaż permanentny

https://med-estetyczna.com.pl/cennik/kosmetyka-pielegnacyjna/#
https://med-estetyczna.com.pl/makijaz/
https://www.moment.pl/s/milbrandt?category_id=122914&page=2
https://www.moment.pl/s/milbrandt?category_id=122914
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