ZABIEGI HYBRYDOWE
Zabiegi HYBRYDOWE marki YONELLE MEDESTHETIC z retinolem, kwasem fitowym i Nanodyskami™.
Polecany dla każdego rodzaju skóry z wyraźnymi, utrwalonymi oznakami starzenia się w postaci:
zmarszczek, bruzd, pogorszenia owalu twarzy, utraty parametrów biomechanicznych – jędrności,
elastyczności i plastyczności. Doskonałe efekty widoczne są także w przypadku cery o nierównym
kolorycie, z zaburzeniami równomiernego rozłożenia melaniny. Zabieg przyspiesza metabolizm
naskórka i jego odnowę biologiczną. Za pomocą wielu bodźców fizycznych i chemicznych
i biologicznych silnie stymuluje komórki skóry (fibroblasty) do wytwarzania elementów
strukturalnych: kolagenu, elastyny i glikozoaminoglikanów, m.in. kwasu hialuronowego.
Zabiegi HYBRYDOWE to nowatorskie połączenie w jednej procedurze dwóch superskutecznych
miniinwazyjnych technik stymulacji skóry – Eksfoliacji Progresywnej i Mezoterapii Mikroigłowej oraz
zaawansowanej aktywnej pielęgnacji, które działają synergicznie dając spotęgowane efekty
medestetyczne.
Efekty:
 redukcja zmarszczek i bruzd statycznych oraz utrwalonych mimicznych
 głębokie nawilżenie i odnowa skóry
 poprawa parametrów biomechanicznych
 zwiększenie gęstości skóry
 wyrównanie kolorytu
RODZAJE AMPUŁEK:
 RETINOL INFUZYJNY 0,1% x 3,4 - ampułki polecane do cery dojrzałej, zmęczonej. Zapewniają
intensywną odnowę biologiczną, stymulację metabolizmu, poprawę kolorytu i odmłodzenie
wyglądu skóry.
Składniki aktywne:
 czysty retinol w NANODYSKACH
 wielko-, średnio-, i niskocząsteczkowy kwas hialuronowy
 glukonolakton
 tripeptyd-38 wytwarzanie kolagenu i innych białek strukturalnych
 fosfolipidy
PEPTYDY INFUZYJNE x 3 - polecane do skóry z objawami starzenia się w postaci zmarszczek
w tym mimicznych oraz z utratą jędrności i elastyczności.
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Składniki aktywne:
 3 aktywne peptydy w NANODYSKACH
 Argirelina - rozluźnia napięcie mięśni będące przyczyną powstawania zmarszczek mimicznych
 glukonolakton
 wielko-, średnio-, i niskocząsteczkowy kwas hialuronowy
 ceramid 2
BIOLIFT INFUZYJNY – ampułki polecane do każdego typu cery z objawami zmęczenia i stresu, słabo
nawilżonej i wiotkiej. Spektakularne działanie liftingujące i naprężające widoczne natychmiast po
zastosowaniu ampułki.
Składniki aktywne:
 biologiczna woda bambusowa mająca zdolność hydroinfuzyjnego „wciągania” cząsteczek wody
do naskórka
 3 aktywne peptydy i kwas hialuronowy w NANODYSKACH
 proteinowa siateczka napinającą zewnętrzną powierzchnię skóry
KWAS FITOWY ‒ składnik znany z zastosowań medycznych o działaniu złuszczającym, rozjaśniającym i
detoksykującym skórę. Silny neutralizator wolnych rodników, który chroni strukturę kolagenu
i elastyny przed starzeniem się. W połączeniu z czystym retinolem transportowanym przez
NANODYSKI™ do głębszych warstw skóry odmładza wygląd skóry dojrzałej.
Zabiegi REFITO spektakularnie odmładzają strukturę i wygląd skóry dojrzałej, spłycają zmarszczki,
przeciwdziałają procesom wiotczenia i innym objawom starzenia się. Eksfoliacja normalizuje
spowolniony z wiekiem cykl odnowy komórkowej naskórka, rewelacyjnie odświeża i wygładza skórę,
przyspiesza metabolizm, ujędrnia i uelastycznia. Nadaje cerze odświeżony, młodszy wygląd. Staje się
ona zachwycająco gładka, rozjaśniona, zrewitalizowana.
NANODYSKI™ – nośniki wypełnione substancjami aktywnymi. Ich rewolucyjność polega na kształcie
i wielkości. Są to płaskie krążki, o rozmiarach mniejszych niż przestrzenie międzykomórkowe
(NANODYSKI 10-40 nm, przestrzenie międzykomórkowe 40 nm). Dzięki temu mogą się przez nie
„przeciskać” i docierać do celu działania w głębi skóry. NANODYSKI są zbudowane głównie z lecytyny,
naturalnego składnika błon komórkowych, dlatego są przyjazne skórze i przenikają w sposób
nieinwazyjny, nie niszcząc struktury naskórka. W 2010 roku zostały objęte światowym patentem,
zarówno farmaceutycznym, jak i kosmetycznym. W oryginale ich nazwa brzmi inaczej. NANODYSKITM
są nazwą zgłoszoną przez YONELLE do rejestracji w Urzędzie Patentowym.
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Biozgodność – bazy preparatów, które wspomagają przenikanie substancji aktywnych, samo w sobie
stanowią element pielęgnacji. Swoją budową i składem przypominają naturalne struktury znajdujące
się w skórze, dzięki czemu wręcz się w nią wtapiają, powodując natychmiastową poprawę jej jakości.

Firma FUSION jest pionierem w dostarczaniu kompletnych oraz innowacyjnych rozwiązań nowej
generacji, które bezinwazyjnie, a także w widoczny i niezaprzeczalny sposób, wpływają na kwestie
zdrowotne oraz wizualne skóry.
Preparaty są sterylne, o gradacji medycznej w 100% produkcji francuskiej, posiadają certyfikację CE.
Przykładowymi substancjami aktywnymi, stosowanymi do zabiegu jest :
 kwas hialuronowy 2,5% o małej masie cząsteczkowej, koktajl F-XFC do skóry dojrzałej
zawierający DMAE 0,5%, krzem organiczny 0,5%, roślinne aminokwasy, karnityna, tauryna,
glutation, kompleks witamin B
 F-EYE CONTUR do zabiegów wokół oczu zawierający oligopeptydy, tetrapeptydy, chryzyna
(flawonoid), kwas hialuronowy o niskiej masie cząsteczkowej, krzem organiczny, ekstrakt z
ginkgo biloba i karczocha.
 20% witamina C oraz witaminy A i E.
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