
• zmniej sze nie ob ję to ści gór nej po wie ki i po łą cze -
nia po wie ki z brwią skut ku je spłasz cze niem ich
wy pu kło ści,

• mię sień okręż ny oka, po mi mo je go związ ku ze
skó rą, pod le ga z wie kiem mniej szym zmia nom
ana to micz nym i hi sto lo gicz nym, ale je go funk cja
ma zna czą cy wpływ na po zy cję tka nek mięk kich
oko lic okołooczodołowych 10.

Po ję cie „opad nię cie brwi” ozna cza ich ob ni że nie
w sto sun ku do sta nu wyj ścio we go. Oczy wi ście zda -
rza się, że mło de oso by z ni sko po ło żo ny mi brwia mi
mo gą pro sić o zmia nę lub po pra wę ich po ło że nia,
tak jak w przy pad ku pla sty ki no sa lub uszu (ryc. 8–5).
Po nad to wie lu pa cjen tów ocze ku je od za bie gu więk -
sze go uwi docz nie nia czę ści przed tarcz ko wej po wie -
ki. Mo ty wy ma ją róż ne: w ce lu zwięk sze nia prze -
strze ni do na kła da nia ma ki ja żu, z po wo du błęd nych
wspo mnień wy glą du ich po wiek z mło do ści lub
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Ry ci na 8–3 Pa cjent ka zgło si ła się do chi rur ga ce lem od mło dze -
nia po wiek. Za  bieg zo stał prze pro wa dzo ny, ale ona by ła nie za do -
wo lo na z je go efek tu. Ja kie tech ni ki zo sta ły za sto so wa ne i co
moż na by ło za pro po no wać w za mian, że by unik nąć nie po żą da -
ne go efek tu?

Ry ci na 8–4 Ko bie ta pre zen tu ją ca mło dzień czą i atrak cyj ną peł -
ność po łą cze nia brew –po wie ka i pra wi dło wo po ło żo ną bocz ną
część brwi. Za zgodą Corbis. Copyright © Royalty – free/Corbis

Ry ci na 8–5 Czy ta kon fi gu ra cja mo gła by być kie dy kol wiek
wska za niem do prze pro wa dze nia li ftin gu brwi, je śli pa cjent za -
pra gnął by od mło dzić so bie oko li cę oczu?

Ry ci na 8–6 Przy kład zmian za cho dzą cych w pro ce sie sta rze nia
się oko lic oczu. Czer wo ne strzał ki skie ro wa ne są w stro nę po sta -
rza łej le wej po ło wy twa rzy pa cjen ta. Praw dzi we od mło dze nie po -
win no być prze pro wa dzo ne tech ni ka mi, któ re od two rzą mło -
dzień czą kon fi gu ra cję, jak wska zu ją zie lo ne strzał ki skie ro wa ne
w stro nę pra wej po ło wy twa rzy pa cjen ta.
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