
 

ZABIEG: 3D NATURAL LIFT 

 

CEL:  

Chciałabyś zadbać kompleksowo o swój wygląd? Zauważyłaś, że Twoja skóra nie 

jest już tak jędrna jak kiedyś, utraciła młodzieńczy blask i kolor, a na twarzy 

pojawiły się tzw. chomiki? 

Zabieg 3D NATURAL LIFT jest właśnie dla Ciebie.  

Dlaczego? 

3D NATURAL LIFT to zabieg odmładzający Laboratoires FILLMED, który dzięki 

synergicznemu działaniu dwóch preparatów wypełniających Art Filler® Volume 

oraz Art Filler® Universal w bardzo krótkim czasie zapewnia lifting twarzy oraz 

poprawia nawilżenie i odżywienie skóry. Już po JEDNYM zabiegu 3D NATURAL 

LIFT zauważysz natychmiastowy i spektakularny efekt odmłodzenia.  

Aby osiągnąć optymalne rezultaty nawilżenia skóry i liftingu twarzy, zabieg 3D 

NATURAL LIFT należy połączyć z procedurą Hydra Booster, która zapewnia 

jeszcze głębsze nawodnienie i odżywienie skóry. W przypadku skóry, która 

potrzebuje intensywnej regeneracji oraz liftingu, rekomendowane jest 

połączenie z zabiegiem Lift Booster, poprawiającym nawilżenie i jakość skóry 

oraz wygładzającym drobne zmarszczki 

Co wyróżnia 3D NATURAL LIFT na tle innych procedur estetycznych?  

Zabieg FILLMED przynosi natychmiastowe i widoczne efekty w postaci 

przywrócenia młodego owalu twarzy  

i jędrności skóry, a także długotrwałego nawilżenia i poprawy jakości skóry. A to 

wszystko podczas zaledwie jednej sesji zabiegowej! 

WSKAZANIA DO ZABIEGU 3D NATURAL LIFT 

 

• Drobna twarz 

• Cienka skóra 

• Utrata jędrności skóry 

• Chomiki 

• Opadający owal twarzy 

• Szara, ziemista, pozbawiona blasku skóra 

 

PRZEBIEG ZABIEGU  

 

Wizytę rozpoczyna wywiad przeprowadzony przez wykwalifikowanego lekarza, 

który określa potrzeby skóry pacjenta oraz miejsca aplikacji preparatów. 

Podczas rozmowy ustalane są również Twoje oczekiwania. Sam zabieg 3D 

NATURAL LIFT trwa zwykle ok. 20 minut i polega na starannej aplikacji 

preparatów we właściwe partie twarzy lub inne części ciała. Po zakończonym 

zabiegu lekarz może delikatnie rozmasować skórę.  



 

 

REZULTATY PO ZABIEGU 

 

Zabieg 3D NATURAL LIFT przywróci Twojej skórze odpowiedni poziom nawilżenia 

i odżywienia oraz - dzięki właściwościom liftingującym - młodzieńczy owal 

twarzy. Odpowiednio dobrane preparaty sprawią, że Twoja skóra będzie 

wzmocniona, lepiej nawilżona i zregenerowana, a twarz – dzięki efektowi 

naturalnego liftingu – wyglądać będzie na młodszą, bardziej wypoczętą i 

odprężoną. Jeśli podczas zaledwie jednego zabiegu chciałabyś poprawić 

nawilżenie i odżywienie skóry oraz zapewnić precyzyjne i delikatne uniesienie 

owalu twarzy., 3D NATURAL LIFT to idealne rozwiązanie dla Ciebie. 

Odmładzające efekty zabiegu utrzymują się nawet do 18 miesięcy. 

 

 
 



 

 
 

CZY 3D NATURAL LIFT BOLI? 

 

3D NATURAL LIFT jest praktycznie bezbolesnym zabiegiem. Dzięki lidokainie, 

substancji znieczulającej znajdującej się w preparatach stosowanych podczas 

zabiegu, ich aplikacja jest praktycznie nieodczuwalna. Jeśli jesteś szczególnie 

wrażliwa na ból, lekarz może dodatkowo nałożyć na Twoją skórę krem 

znieczulający . 

 

PO ZABIEGU 

 

Badania kliniczne dowiodły, że preparaty wykorzystywane podczas zabiegu 3D 

NATURAL LIFT są bardzo dobrze tolerowane. Jak w przypadku wszystkich 

zabiegów polegających na przerwaniu ciągłości naskórka, mogą zdarzyć się 

niewielkie i krótkotrwałe działania niepożądane jak małe siniaki i obrzęk 

w miejscu wstrzyknięcia. Ustępują one zwykle od 3 do 6 dni po zabiegu. Przed 

iniekcją lekarz wykonujący zabieg szczegółowo omawia z Tobą kwestie 

bezpieczeństwa i ewentualnych działań niepożądanych. 

 

PRZECIWSKAZANIA DO ZABIEGU 3D NATURAL LIFT  

 

Każdy zabieg 3D NATURAL LIFT odbywa się po starannym wywiadzie 

przeprowadzonym przez lekarza. Przeciwskazaniami do przeprowadzenia 

zabiegu są:  

• ciąża  



 

 

 


