ZABIEGI APARATUROWE NA TWARZ
FALE RADIOWE:
W kosmetyce najczęściej wykorzystane są do podgrzewania włókien kolagenu do 45-50 stopni
Celsjusza. W takiej temperaturze kolagen kurczy się a następnie napina i odnawia swoją strukturę.
Wyższa temperatura pobudza również fibroblasty do produkcji białek: kolagenu i elastyny, powoduje
przy tym zwiększenie napięcia i elastyczności skóry. Doskonale sprawdza się w zabiegach
bezinwazyjnego liftingu twarzy oraz modelowania sylwetki. Wykorzystanie fal radiowych poprawia
również krążenie krwi i zwiększa metabolizm komórkowy.

Zabieg
FALE RADIOWE (RF)

Opis

Czas

Peeling + RF + masaż na ampułce + maska algowa + krem

60 min.

Cena
140 pln

PEELING KAWITACYJNY i SONOFOREZA:
Współczesna kosmetologia oferuje klientom coraz bardziej komfortowe i spektakularne zabiegi.
Terapia ultradźwiękowa pozwala na wykonywanie delikatnego masażu w głąb tkanek. Pobudza ona
krążenie i przepływ limfy oraz lokalną przemianę materii. Usprawnia wymianę komórkową, dzięki
czemu organizm lepiej przyswaja związki odżywcze. Zwiększa również możliwości transportowania
składników aktywnych w głąb skóry.
Zabieg
PEELING KAWITACYJNY
I SONOFOREZA

Opis
Peeling kawitacyjny
(+ ampułka + maska kremowa + krem)
Peeling kawitacyjny
(+ ampułka + sonoforeza + maska kremowa + krem)
Peeling kawitacyjny
(+ ampułka + sonoforeza + maska algowa + krem)
Sonoforeza do zabiegu pielęgnacyjnego
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Cena
70 pln
90 pln
120 pln
20 pln

MIKRODERMABRAZJA:
Jest to nowoczesny zabieg, który poprawia funkcjonowanie skóry i pomaga uporać się ze
specyficznymi problemami skórnymi, gwarantujący długotrwałe i widoczne efekty. Skóra po zabiegu
jest wygładzona, zregenerowana i odmłodzona. Jest to bezinwazyjny zabieg przy użyciu sterylnych
głowic diamentowych. Regulacja poziomu ciśnienia umożliwia indywidualne dostosowanie głębokości
mikrodermabrazji. Widoczne rezultaty pojawiają się już po pierwszym zabiegu i potęgują się po
każdej sesji. Skóra staje się gładsza, bardziej miękka, elastyczna i rozjaśniona. W wyniku działania
mechanizmu zasysania próżniowego można zaobserwować dodatkowe efekty terapeutyczne:
regenerację i uelastycznienie skóry, wzmożoną cyrkulację krwi w obszarze zabiegu, lepsze odżywienie
komórek, wzmocnienie mechanizmów obronnych skóry, wzrost produkcji kolagenu i elastyny.
Zabieg
MIKRODERMABRAZJA

Opis
Mikrodermabrazja
Mikrodermabrazja
(+ serum + maska kremowa + krem)
Mikrodermabrazja
(+ serum + maska algowa + krem)
Mikrodermabrazja
(+ serum + maska kremowa + maska algowa + krem)

Studio Kosmetyczne Uroda Od Nowa Anna Pietrzyk
43-140 Lędziny Zawiszy Czarnego 28/a
www.urodaodnowa.pl
tel. 693 72 88 00

Czas

Cena

-

60 pln

60 min.

100pln

60 min.

120 pln

60 min.

130 pln

