
Przed leczeniem Po leczeniu

Co to jest BOTOX®?
BOTOX® jest oczyszczonym bia∏kiem produkowanym przez
bakteri´ Clostridium botulinum. Proteina ta, podana do mi´Ênia
blokuje na pewien czas przekazywanie sygna∏u chemicznego
wywo∏ujàcego skurcz mi´Ênia. Stosuje si´ jà w niewielkiej,
specjalnie dobranej iloÊci tak, ˝e dzia∏a ona tylko na mi´Ênie, 
w które zosta∏a podana.

Czy BOTOX® jest bezpieczny?
BOTOX® jest bezpiecznie i skutecznie stosowany w wielu
dziedzinach medycyny u dziesiàtek tysi´cy pacjentów na ca∏ym
Êwiecie w tym w USA i w Europie. Informacja o mo˝liwych
dzia∏aniach niepo˝àdanych umieszczona jest w ulotce do∏àczonej
do opakowania.

Czy BOTOX® jest dla mnie odpowiedni?
Je˝eli chcesz poprawiç wyglàd swojej twarzy i pozbyç si´
niechcianych zmarszczek mi´dzy brwiami oraz je˝eli dbanie
o wyglàd ma dla Ciebie du˝e znaczenie, BOTOX® mo˝e byç
rozwiàzaniem.

Gdzie wytwarzany jest BOTOX®?
BOTOX® jest wytwarzany przez firm´ ALLERGAN, która jest
jedynym ze Êwiatowych liderów w okulistyce, na którym to
polu ma ogromne doÊwiadczenie, b´dàc jednoczeÊnie
pionierem wielu produktów i technologii. Poniewa˝ nikt nie
potrafi lepiej troszczyç si´ o wizerunek pacjentów i o to jak
siebie widzà, wielu lekarzy zaufa∏o firmie ALLERGAN, która
da∏a im sposób na popraw´ wyglàdu pacjentów, ich sprawnoÊci
i jakoÊci ˝ycia.

Adres lekarza, który zaleci∏ BOTOX®

ICN Polfa Rzeszów
ul. Przemys∏owa 2 

35-959 Rzeszów

Data opracowania czerwiec 2003 r.
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Wyg∏adzanie zmarszczek 
mimicznych przy u˝yciu

preparatu BOTOX®

Twój lekarz zaproponowa∏ terapi´ preparatem BOTOX®.
Czym jednak jest ten Êrodek i w jaki sposób ma Tobie pomóc?
Broszura ta zosta∏a przygotowana, aby przypomnieç uzyskane
od lekarza informacje, dotyczàce leczenia preparatem
BOTOX®.

Leczenie preparatem BOTOX® jest prostà, niechirurgicznà
metodà, która pozwala wyg∏adziç ucià˝liwe, g∏´bokie bruzdy
pomi´dzy brwiami. 

10 minutowa procedura polegajàca na kilku drobnych
wstrzykni´ciach preparatu BOTOX®, powoduje rozluênienie
mi´Êni odpowiedzialnych za powstawanie zmarszczek. 

Rezultaty sà spektakularne i widoczne w ciàgu kilku dni od
zabiegu.

www.pogodnatwarz.pl

Pogodna twarz to nie magia...

Czego oczekiwaç 
od preparatu BOTOX®?

Jak dzia∏a BOTOX®?
Za powstawanie bruzd mi´dzy brwiami odpowiada nadmierna
aktywnoÊç mi´Êni tej okolicy. Niewielka iloÊç preparatu
BOTOX® podana do mi´Ênia blokuje odbieranie przez niego
impulsów nerwowych i powoduje jego rozluênienie. Efektem
jest wyg∏adzenie zmarszczek.

Czy BOTOX® zadzia∏a u mnie?
Badania kliniczne dowiod∏y, ˝e 90% kobiet i m´˝czyzn uzys-
ka∏o redukcj´ zmarszczek mi´dzy brwiami.

Jak d∏ugo trwa leczenie preparatem BOTOX®?
Ca∏e leczenie trwa zaledwie 10 minut. Lekarze wykonujàcy
zabiegi sà przeszkoleni w zakresie stosowania preparatu
BOTOX® i potrafià precyzyjnie okreÊliç miejsca, w które 
trzeba podaç lek, aby uzyskaç optymalne rezultaty. Nie jest
potrzebne ˝adne znieczulenie i mo˝na wróciç do normalnej
aktywnoÊci zaraz po zabiegu.

Czy BOTOX® nie spowoduje rozluênienia ca∏ej twarzy?
Nie, BOTOX® rozluênia tylko nadmiernie aktywne mi´Ênie, do
których zosta∏ wstrzykni´ty. Nie przemieszcza si´ do innych
okolic. Jedynie miejsca leczone sà pozbawione zmarszczek.

Czy sà jakieÊ dzia∏ania niepo˝àdane przy leczeniu
preparatem BOTOX®?
Ewentualne dzia∏ania niepo˝àdane, je˝eli wyst´pujà, najcz´Êciej
sà chwilowe i odwracalne. Pe∏na informacja na ten temat 
znajduje si´ w ulotce przylekowej.

Jak szybko BOTOX® zacznie dzia∏aç?
W ciàgu kilku dni zauwa˝ysz znaczàce wyg∏adzenie 
zmarszczek, a po tygodniu b´dzie widoczny 
ostateczny efekt.

Jak d∏ugo utrzyma si´ efekt leczenia?
Efekt dzia∏ania preparatu BOTOX® utrzymuje si´ do 4 
miesi´cy, a okres ten mo˝e si´ ró˝niç w indywidualnych
przypadkach. Po kolejnych kuracjach  preparatem
BOTOX®, rezultaty mogà utrzymywaç si´ znacznie d∏u˝ej.

,,By∏am zaskoczona, jak bardzo
zabieg (BOTOX®) poprawi∏

wyglàd mojego czo∏a.
Wszyscy myÊleli, ˝e w∏aÊnie
wróci∏am z 2-tygodniowych

wczasów w centrum 
odnowy biologicznej“.

Czy moje zmarszczki b´dà wyglàda∏y gorzej je˝eli nie
b´d´ kontynuowaç leczenia?
Nie. Kiedy BOTOX® przestaje dzia∏aç skóra jest g∏adka,
wypocz´ta i przez to bardziej elastyczna. Zmarszczki nie sà
takie g∏´bokie jak przed leczeniem. Dopiero z czasem
powracajà do wyglàdu sprzed zabiegu preparatem BOTOX®.
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