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Forst kom Restylane, sedan komJuvederln.Teosyal, Esthelis och
som tredje generation kom Stylage. Alla ir s6 kallade fi11ers och
alla innehaller hyaluronsyra. Vad dr det di som skiljer dem .it?

Stylage innehiller en naturlig antioxidant, mannitol, som skall
minska uppkomsten av blimdrken och sr,rrllnader.Jag har testat
alla fillers uppriiknade, och har inte mirkt nigon storre skillnad.

Jag fick blimrirken efter Sq.lageinjektionen men det har jag dven
fitt frin andra fillers. Diremot har jag ld.rt mig att det er desto
viktigare vilken doktor det :ir som utfor behandlingen. En ging
for nigra ir sedan testade jag Teosyal, och ldkaren hade nigon
sorts vision om att min stora mun, e11er fr:imst mina lzippar, sku11e

bli innu storre.Jag hann stoppa honom innan han hann gora
alltfor stor skada. Men jag kan fortfarande, flera i"r senare, tycka
att omridet civer mina ldppar ser ojdmnt och konstigt ut.

Nu ndr j ag testar S rylage ir det inte b ara mzirket p i hyaluronsl,nan
jag bedomer, utan frzimst kunskapen hos den som utfor det.

Lrikaren m6.ste vara lite av en konstndr och Dr Victor Garcia ii.r

just det. Han iir noggrann, kunnig och forkl arar varje steg. Innan
behandlingen diskuterade vi var mitt ansikte behovde !,11as ut. Vi
kom fram ti11 att det var smi gropar precis under mina mungipor.
Dessa gropar biir kraftigare n:ir man blir ildre vilket gor att
mungiporna fa11er nedf,t. Ni forstir s:ikert vad detta innebd.r - du
ser sur och ledsen ut fast du d.r pi ett neutralt humcir. Det var en
ytterst liten mingd som sprutades in och forindringen var inte
radikal, men det ir just de smi finjusteringarna, som du inte kan
setta fingret pi, som gor att du ser piggare och frd.schare ut. Jag
sprutade dven in Stylage i nasiobialvecken, rynkorna som gir frin
n:isan ned till mungiporna. En ut$.lInad av nasiobialvecken zir

nigot av det effektivaste du kan gora for att fi. ettjimnare intryck
i hela ansiktet. Det dr ocksi en itgd.rd som jag personligen inte
tycker fcird.ndrar fdr mycket av ditt utseende utan bara fir dig
att se fr:ischare ut. Efter tvi veckor fick jag komma pi iterbesok
for att se att allt gltt bra.

Jag har besokt mi"nga kliniker och ir ganska luttrad. Men
denna klinik, e1ler framlor aIlt personalen,gav ett oerhort positir,t
intryck pi mig vilket dr ett vd.ldigt gott beryg.
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Med ildern tappar ldpparna sin volym, men det innebd.r inie
att man vi11 frl1a dem stora. Man pratar istdllet om begreppet
lippkonturering som ska ge flrlligare ld.ppar, gcira att smirynkor
forsvinner och fi ldppstiftet att sitta bd.ttre. Medlet jag testade
heter Restylane Lip Refresh, och ingir i Restylane Skinboosters-
serien. Skillnaden frin en vanlig Restylanebehandling - di. man
injicerar for att fi upp volymen och gora lipparna st6rre - ar att
Lip Refresh jobbar med strukturen av l:ipparna, och enbart ska ge

fukt och definition.Tanken ir at man ska fa mjuka, iterfuktade
och glansiga Lippar, som dndi ser helt naturliga ut. Behandlingen
gir till precis som med en vanlig restylane-behandling, med smi
injektioner, men resultatet ska bli mer naturligt och lipparna
mjukare. Eftersom produkten innehiller Lidocain som ger bra
bedovningseffekt se kindes det knappt nigot alls under, eller
efter, sjdlva behandlingen. Dockvar Lipparna nigot s'"ullna direkt
efterit men kdndes direkt mjukare. Efter ytterligare ett par timmar
okade sr,.u11naden, men var helt borta ett dygn senare.

Resultatet blev 6nt och ld.pparna kendes mjuka utan nigra
knolar. De blev slitare och glansiga, men visst syntes det ocksa en
viss volymskillnad; de var storre och definitir.t fl,lligare. Att sriga

att den bara jobbar med kontur stemmer alltsi inte riktigt, utan
visst blir ld.pparna ocksi storre. Resultatet holl i sig under cirka
tvi minader. Det :ir en bra behandling fcir ni.gon som inte vill att
det ska synas ful1t lika mycket som vid en vanlig ldppforstoring,
men som rindi vill fi en kdnsla av fi,lligare, sLitare ldppar. >
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