
Koncepcja BIONUTRISHAPE™ to wielopoziomowe odmładzanie twarzy, regeneracja i 

biorewitaizacja, przy wykorzystaniu właściwości kwasu hialuronowego. Zabieg bazuje na koncepcji 3S 

Structure – Shape – Stimulate, czyli Podpieranie-Modelowanie-Stymulowanie. Podpieranie dotyczy 

wzmocnienia struktury twarzy. Modelowanie to odbudowa objętości tkanki tłuszczowej, a 

Stymulowanie to ogólna poprawa kondycji skóry. 

U osoby młodej celem zabiegu będzie przede wszystkim upiększanie twarzy, poprzez zniwelowanie 

oznak zmęczenia, odpowiednie wymodelowanie i odżywienie. U starszych pacjentów będziemy 

korygować rysy twarzy, poprzez przywrócenie młodszego owalu, wypełnienie ubytków tkanek i kości. 

Pacjenci w starszym wieku zgłaszający się do gabinetu skarżą się przede wszystkim na opadające 

powieki, opadnięte policzki, wyraźną bruzdę nosowo-wargową, opadającą linię żuchwy oraz szyję. 

Intencją zabiegu będzie przywrócenie utraconych rysów twarzy oraz dodatkowo wzmocnienie i 

napięcie, czyli naturalny lifting. W procesie starzenia twarz traci objętość, zmniejsza się wielkość 

pakietów tłuszczowych a tkanka tłuszczowa podskórna ulega degradacji, przez co zaburza się trofika 

skóry oraz zwiększa się jej mobilność. Dodatkowo przy utracie kwasu hialuronowego w macierzy traci 

się jędrności i sprężystości skóry. Utrata objętości pakietów tłuszczowych powoduje ponadto 

rozluźnienie systemu mięśniowo-powięziowego.  

Zabieg BIONUTRISHAPE™ przeprowadzamy dwuetapowo. W pierwszym wykorzystujemy preparat 

ART FILLER® VOLUME. W drugim etapie wykonujemy głębokie liniowe iniekcje preparatem 

NCTF®135HA. 

Technologicznie ART FILLER® VOLUME został stworzony z 3 rodzajów kwasu hialuronowego (HA). 

Długołańcuchowy HA oprócz dobrze znanych właściwości regeneracyjnych i zdolności silnego 

wiązania wody, ma działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne, pobudza macierz międzykomórkową. 

Jego działanie przeciwzapalne wynika z oddziaływania na fibroblasty, stymuluje fizjologiczną 

produkcję kolagenu. Badania wykazały, że HA o długich łańcuchach, poza działaniem 

antyoksydacyjnym dodatkowo stabilizuje funkcję preadipocytów, aby zahamować fizjologiczną 

degradację tkanki tłuszczowej i pakietów tłuszczowej twarzy. W preparacie występuje HA o długich i 

bardzo długich łańcuchach oraz nieusieciowany HA, aby nadać płynności i lepkości wypełniacza. Im 

większa zawartość usieciowanego HA, tym większą siła uniesienia, im więcej nieusieciowanego HA 

tym bardziej rzadki, plastyczny i łatwiejszy w podaniu preparat. Jego działanie polega na odbudowie 

objętości twarzy i korygowaniu owalu.  

Z kolei drugi preparat NCTF®135HA to czysty biologicznie czynnik odnowy komórkowej, który 

pobudza fibroblasty i działa antyoksydacyjnie. Preparat stosowany jest już w medycynie estetycznej od 

40 lat, stanowi połączenie ponad 50 aktywnych składników – kwasu hialuronowego, witamin, 

aminokwasów, koenzymów, minerałów, kwasów nukleinowych oraz antyoksydantów. Jest to również 



najlepiej przebadana pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa kompozycja aktywna stosowana w 

zabiegach na twarz.  

Pierwszy etap BIONUTRISHAPE™ to w koncepcji 3S - Structure czyli podpieranie i Shape - 

modelowanie. Kluczowe na typ etapie jest prawidłowe rozpoznanie, zależnie od typu twarzy, w których 

miejscach należy przywrócić utraconą objętość i rysy twarzy, ewentualnie też dodatkowo wzmocnić, 

napiąć powiezie aby uzyskać naturalny lifting. Miejsca iniekcji są trzy i występują w przebiegu tzw. 

linii S: skroń, okolica kości policzkowych i linia żuchwy. Dodatkowo twarz została podzielona na obszar 

mobilny i niemobilny, część ruchoma kończy się na granicy oczodołów. W części mało mobilnej 

występują główne przyczepy systemu mięśniowo-powięziowego (SMAS), strategiczna okolica około-

uszna oraz cała okolica skroniowa. Ten obszar nie kończy się tylko na dole skroniowym nad brwiami, 

jest to cała głęboka powięź mięśnia skroniowego, pokrywa cały mięsień. Jako gówna część SMAS, 

podtrzymuje tak naprawdę całą twarz. Okolicę skroniową można podzielić na dwie części główne: 

przednią i tylną, które są odgraniczone od siebie tętnicą skroniową. Odbudowując objętość warstwowo 

w przedniej skroni uzyskujemy nadanie/przywrócenie objętości w okolicy skroniowej, oraz lifting brwi, 

natomiast kiedy zadziałamy dodatkowo w tylnej skroni, uzyskamy lifting całej twarzy, ponieważ 

podciągamy SMAS wzdłuż całej części nieruchomej. Jeżeli chodzi o część ruchomą twarzy, to naszym 

zadaniem jest z jednej strony modelowanie, ale też przywrócenie utraconej objętości, przez 

wzmocnienie i wypełnienie pakietów tłuszczowych. 

Przy użyciu preparatu ART FILLER® VOLUME możliwa jest również odpowiednia feminizacja i 

maskulinizacja twarzy. U kobiet dążymy do zaokrąglenia okolicy skroniowej i kąta żuchwy, nadania 

twarzy bardziej delikatnych rysów, na uniesieniu brwi. W przypadku maskulinizacji zależy nam na 

podkreśleniu łuków brwiowych, nadaniu twarzy bardziej zaostrzonego charakteru. 

Idealnym uwieńczeniem całego zabiegu jest etap drugi, w którym wykonujemy głębokie liniowe 

iniekcje preparatem NCTF®135HA, który łączy nieusieciowany kwas hialuronowy oraz składniki 

polirewitalizujące skórę. W koncepcji 3S jest to etap Stimulate, czyli stymulowanie.  

Ilość wstrzykiwanych preparatów jak również precyzyjne miejsca iniekcji dobieramy indywidualnie, 

uwzględniając płeć oraz poziom wiotkości skóry.  

Zabieg BIONUTRISHAPE™ jest szybką i długotrwałą terapią przeciwstarzeniowa. Jest to pojedynczy 

zabieg, którego efekty widoczne są od razu. Jednak w celu utrwalenia i ewentualnego skorygowania 

rezultatów zalecamy wizyty uzupełniające, których ilość i częstotliwość dobierana jest pod konkretnego 

pacjenta.  


