4D fotorejuvenizácia / omladenie tváre a krku
Exkluzívne ošetrenie, ktoré vyhladzuje vrásky, zjemňuje a odstraňuje
pigmentové škvrny a rozšírené cievky a póry. Pre dlhodobý mladý a
svieži vzhľad pokožky.
Ošetrením sa rozžiari a vypne pleť, farebne sa zjednotí. Odstraňujú sa
farebné zmeny pokožky – rozšírené cievky, pigmentové škvrny, fľaky.
Vrásky sa zredukujú, škvrny sa vybielia, stiahnu sa rozšírené póry.
Jedinečná metóda omladenia rýchlo a bezbolestne! Ošetrenie pozostáva zo
štyroch krokov v akciovej cene len 99 Eur:
1. Diamantová vákuová mikrodermabrázia
Odstránenie odumretých buniek pokožky, vyhladenie jazvičiek, nerovností
a farebných zmien.
2. Rádiofrekvencia
Využívame kombinovanú rádiofrekvenčnú technológiu pracujúcu na
princípe presne cieleného tepla a mikroprúdov dodávaných do
konkrétnych buniek v dávke, ktorú potrebujú pre svoju regeneráciu.
Ošetrenie, ktoré pomáha vypnúť pokožku a zároveň stimuluje kolagénové
vlákna.
Kontraindikácie
Tehotenstvo, epilepsia, poruchy zrážanlivosti krvi, dermatída. Psoriáza,
opary, cukrovka, mykózy, kardiostimulátor, precitlivelosť tkanív, poruchy
termoregulácie.
3. Fotorejuvenizácia IPL
Fotorejuvenizácia predstavuje v súčasnej dobe špičku metód medzi
omladzovacími anti – aging metódami. Jedná sa o rýchlu a účinnú metódu
omladenia, zosvetlenia a vypnutia pleti. Pôsobením laserového lúča
dochádza k remodelácií kolagénu. Kolagén predstavuje základ vypnutej
pleti a práve jeho nedostatok spôsobuje väčšinu typu vrások.
Fotorejuvenizácia a jej princíp
Fotorejuvenizácia (foto = svetlo, rejuvenizácia = omladenie) je
prevádzaná pomocou Intenzívneho Pulzného Svetla, ktoré vytvorí svetelný
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pulz presne danej vlnovej dĺžky a sily. Svetelná energia je zachytená
v stredných a vrchných vrstvách kože a vyvoláva nasledovné efekty:
okamžité zmrštenie pokožky (liftingový efekt)
zjemnenie a odstránenie vrások
odstránenie pigmentácie (slnečné aj starecké pigmentácie)
tvrobu nových kolegénových vláken až po dobu 6 mesiacov od zákroku
(redukcia vrások, vypínanie pokožky a omladenie)
Princíp fotorejuvenizácie spočíva v prehriatí kolagénových a elastínových
vlákien v podkoží. IPL teplo urýchľuje proces obnovy buniek, fibroplasty sú
teplom enormne stimulované k činnosti. Tým sa navodí tvorba nových
kolagénových a elastínových vláken v podkoží. Dôjde k vypnutiu pleti,
spevneniu pokožky a zlepšeniu textúry.
Počet opakovaní jednotlivých ošetrení vždy závisí od veľkosti ošetrovanej
plochy a hĺbky daného problému. Obvykle doporučujeme zopakovať 4
ošetrenia s odstupom 3 týždňov.
Pri zákroku je potrebné chrániť si zrak špeciálnymi okuliarmi, ktoré Vám
poskytne ošetrujúci personál, okuliare je potrebné mať nasadené počas
celého zákroku.
Pri ošetrení môžete cítiť chladenie, prípadne jemné štipkanie. Tesne po
zákroku môže dôjsť k jemnému podráždeniu a začervenaniu ošetrovanej
plochy, ktoré cca do 48 hod vymizne. V ojedinelých prípadoch pri
nedodržaní pokynov pred ošetrením alebo zatajení skutočností
ošetrujúcemu personálu môže dôjsť k vzniku prechodných pigmentových
škvŕn, prípadne pľuzgierikov. K vzniku pigmentových škvŕn môže dôjsť aj
pri dodržaní všetkých pokynov zo strany ošetrujúceho personálu a klienta,
uvedené prípady sú popísané v literatúre, ich príčiny doposiaľ neboli
objasnené. Pigmentové zmeny sú prechodné a spravidla vymiznú do 6
mesiacov.
Ošetrovaná plocha sa nesmie vystavovať slnečnému žiareniu 4 týždne
pred a po zákroku, takisto sa nesmie navštevovať solárium. Pri zákrokoch
na tvári je potrebné používať krém s faktorom 50 počas celého cyklu
ošetrenia z dôvodu zvýšeného rizika možnosti vzniku pigmentových škvŕn
v tejto oblasti.
Počas nasledujúcich 24 hodín sa nesmie na ošetrovanú oblasť aplikovať
deodorant, antiperspirant a make – up.
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Kontraindikácie
Tehotenstvo, epilepsia, poruchy zrážanlivosti krvi, dermatída a infekcie,
psoriáza, opary, intenzívne opálenie, cukrovka, mykózy, HIV/AIDS,
žltačka, onkologické ochorenia –aj prekonané, fotosenzibilné lieky –
kortikoidy, keloidné formácie, choroby kože, otvorené zranenia.
4. Biostimulačný laser
Regenerácia a hojenie pleti biostimulačným laserom s aplikáciou séra,
ktoré umocní účinok zákroku prienikom omladzovacích účinných látok
hlboko do pokožky.

Fotodokumentácia
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