ZABIEGI APARATUROWE NA TWARZ
FALE RADIOWE (RF):
Głowice urządzenia:
RF Tripolarny do twarzy i ciała - pozwala wybiórczo i na różnej głębokości podgrzewać tkankę,
napinając siatkę podporową skóry. Kiedy włókna sieciowe są podgrzane do temperatury 45-50 C
następuje pogrubienie i kurczenie się o 1/3 ich początkowej długości. Ta temperatura powoduje
uruchomienie syntezy nowego kolagenu przez fibroblasty skóry właściwej, co skutkuje 30%
przyrostem objętości włókien w skórze (w ciągu 2 do 6 miesięcy po zabiegu). Daje to długotrwałe
efekty odmłodzenia skóry.
Efekty działania fal radiowych na skórę:
 spłycenie zmarszczek mimicznych
 podniesienie owalu twarzy
 ujędrnienie skór
 stymulacja aktywności fibroblastów do syntezy nowego kolagenu, elastyny i kwasu
hialuronowego ze wzrostem tzw. gęstości skórnej
 rozszerzenie naczyń oraz wzrost transportu tlenu oraz substancji odżywczych do tkanek
Częstotliwość zabiegu: 1 raz na 10-14 dni.

MIKRODERMABRAZJA:
Mikrodermabrazja jest metodą mechanicznego złuszczania naskórka warstwami poprzez
oddziaływanie na naskórek głowicą pokrytą mikrokryształkami diamentu. W ten sposób
umiarkowanie usuwamy martwą warstwę naskórka, dzięki czemu w jego podstawowej warstwie
dochodzi do wzmożonej produkcji nowych komórek wypychanych do góry, aby zastąpić komórki
martwe i usunięte. Złuszczanie jest stopniowe i równomierne, dlatego nie ma niebezpieczeństwa
powstania blizn. Głębokość złuszczania, jak i zestaw stosowanych w zabiegu preparatów jest
dobierany indywidualnie do stanu skóry i jej problemów. Mikrodermabrazja jest zabiegiem
bezpiecznym, nieinwazyjnym, bezbolesnym i niepowodującym uczuleń. Jest to zabieg skutecznie
regenerujący i odmładzający skórę.
Zabieg mikrodermabrazji nie wymaga ograniczenia aktywności życiowej, jedynie bardziej wrażliwa
skóra może reagować lekkim zaczerwienieniem, które ustępuje po kilku godzinach. Systematycznie
stosowane zabiegi nadają skórze młodzieńczy wygląd i czynią ją bardziej promienną. Z każdą sesją
efekty potęgują się, skóra staje się coraz bardziej gładka, elastyczna, świetlista, nabiera zdrowego
kolorytu.
Częstotliwość zabiegu: 1 raz na 14-21 dni, seria 6-8 zabiegów.
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PEELING KAWITACYJNY i SONOFOREZA:
Bardzo dobre efekty uzyskujemy łącząc peeling kawitacyjny z sonoforezą czyli wprowadzaniem
składników aktywnych za pomocą fali ultradźwiękowej. Zabieg ten dobrze działa na skórę,
a jednocześnie jest przyjemny dla klientki.
Peeling kawitacyjny to zabieg polegający na delikatnym oczyszczeniu skóry poprzez peeling
ultradźwiękowy. Działa na skórę łagodnie poprzez przyjemne, naturalne wibracje bez użycia prądu
elektrycznego. Usuwanie zanieczyszczeń oraz martwych komórek przebiega bezboleśnie. Jest to
system do głębokiej pielęgnacji skóry i jej regeneracji, bez efektów ubocznych. Zastosowanie tego
zabiegu pozwala na głęboką regenerację skóry, poprzez błyskawiczne i efektywne jej odnowienie oraz
oczyszczenie na dużej głębokości, czego rezultatem jest – zauważalna w widoczny sposób – skóra
odnowiona i odświeżona.
Głębokie oczyszczenie porów pozwala na lepszą wymianę jonów i natlenienie skóry, przygotowuje
skórę do wszelkich kosmetycznych aplikacji, odbywa się naturalna, głęboka penetracja produktów
bez zastosowania prądu, efekt wzbudzonej energii powoduje, że poziom melaniny spada,
a odbarwienia i skazy cery zmniejszają się. Peeling kawitacyjny przeznaczony jest do każdego rodzaju
cery, również do bardzo wrażliwej, delikatnej oraz cienkiej skóry, skłonnej do podrażnień i
rozszerzonych naczynek.
Efekty:
 usuwa martwy naskórek, odblokowuje i oczyszcza pory
 bezboleśnie, szybko i dokładnie czyści skórę twarzy, szyi i dekoltu
 reguluje wydzielanie serum i stymuluje komórki do naturalnej odnowy
 wspomaga leczenie trądziku
 drgania ultradźwięków powodują „mikromasaż”
 przygotowuje skórę do zabiegów kosmetycznych, zwiększając jej możliwości absorpcyjne
 ujędrnienia tkanki i pomaga wzmocnić naczynia krwionośne
Częstotliwość zabiegu: peeling kawitacyjny 1 razy w tygodniu, seria 6-8 zabiegów
sonoforeza 1-2 razy w tygodniu, seria 6-8 zabiegów.
Zastosowanie zaawansowanych technologii i włącznie sprawdzonych, nowoczesnych urządzeń
umożliwia nam wykonywanie NIEINWAZYJNYCH, BEZPIECZNYCH zabiegów, które są przyjemne i dają
doskonałe efekty w bardzo krótkim czasie: efekt liftingu (kurczenie się włókien kolagenowych),
spłycenie zmarszczek, ujędrnienie skóry, poprawa owalu twarzy, produkcja endogenna kwasu
hialuronowego w skórze, dotlenienie i wzmocnienie tkanek.
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