Liečba akné, herpesov a ekzémov
Liečba, ktorá si vyžaduje vstupné vyšetrenie a konzultáciu, na základe
ktorej vyberieme ten najvhodnejší spôsob liečby.
Pred začatím ošetrenia Vás oboznámime s navrhovaným postupom liečby
a jeho cene. Cena ošetrenia závisí od potrebného spôsobu liečby.
V súčasnosti prebieha akcia – zľavy až do 55% podľa typu ošetrenia, čo
bude zohľadnené pri tvorbe ceny.
Bonus : vstupná konzultácia - ZADARMO !!! zľava 100 %
Liečba akné
Na základe vstupného vyšetrenia vyberieme najvhodnejší spôsob terapie,
prípadne kombinácii terapií.
IPl liečba akné
Svetelná liečba akné je neinvazívnou terapeutickou metódou, ktorá
pracuje na báze intenzívneho pulzného svetla /IPL/ a využíva princíp
selektívnej fototermolýzy t.j. zničenia vybraných buniek teplom. Svetlom
sa cielene prehrievajú len farebné zmeny pokožky, t.j. zapálené pupienka,
pigmentové fľaky, jazvičky po akné a kozmetické alebo kožné chyby, ktoré
sa následne žiarením rozbijú, vstrebú a odstránia. Zapálené prejavy,
komedóny, pigmentové škvrny sa zredukujú, stiahnu sa rozšírené póry a
zjemnia sa jazvy, pleť sa rozžiari, farebne zjednotí a vypne.
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. 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.
Ceny:
Líca 60,- Eur teraz len 33,- Eur
Čelo 60,- Eur teraz len 33,- Eur
celá tvár 120,- Eur teraz len 66,- Eur
Chrbát – ramená 120,- Eur teraz len 66,- Eur
Chrbát – polovica 180,- Eur teraz len 99,- Eur
Chrbát – celý 240,- Eur teraz len 132,- Eur
V cene je zahrnuté: dezinfekcia – čistenie, prelepenie materských
znamienok (do 5ks), ošetrenie danej lokality, hojivá masť.
Mezoterapia kyselinou hyalurónovou
Mezoterapia kyselinou hyalurónovou je moderným a vysokoúčinným
ošetrením na ošetrenie jaziev po akné.
Jedno ošetrenie vrátane séra kyseliny hyalurónovej máme pre Vás v
akciovej cene len 69 Eur, vrátane lokálneho znecitlivenia, séra kyseliny
hyalurónovej a ľadovej masky. Dĺžka ošetrenia je približne 80 minút.
Ako bonus pre Vaše zdravie a detox je súčasťou ošetrenia procedúra
lymfatických nohavíc alebo liečebnej Goung - Goung terapie z čínskej
medicíny. Približne 45 minút.
V závislosti na mieste ošetrenia, type pokožky a injekčnej technike je
nevyhnutné opakovať postup v určenej frekvencii. Odporúčame 4- 5
opakovaní v intervaloch približne 2 týždne. Výsledky ošetrenia cítiť už po
prvej aplikácii.
Vykonávame mezoterapiu dermapenom. Dermapen je prostriedok pre
uľahčenie prieniku aktívnych kozmetických látok do kože len v mieste ich
aplikácie. Prípravky radu SynCare Mezo sú kozmetické prostriedky, ktoré
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splnili zákonné požiadavky na kozmetické prostriedky v rámci krajín
Európskych spoločenstiev.
Po aplikácii prípravku sa môžu objaviť niektoré bežné reakcie, ktoré
súvisia s ošetrením - mezoterapiou. Tieto reakcie zahŕňajú začervenanie,
opuch, svrbenie. Zvyčajne sú popisované ako ľahké až mierne a
spontánne zmiznú počas 24 hodín po aplikácii. Súčasne sa neodporúča do
48 hodín po ukončení mezoterapie sa vystavovať nadmerne slnečnému
žiareniu, tzn. neopaľovať sa. Doporučuje sa použitie krému s UV filtrom.
Taktiež v tomto období sa neodporúča navštevovať solárium.
Kontraindikácie
Akútne ochorenie, kožné ochorenie v mieste aplikácie, autoimunitné
ochorenie, cukrovka, srdcovo-cievne ochorenie, tehotenstvo, epilepsia,
poruchy zrážanlivosti krvi, dermatída a infekcie, psoriáza, opary,
HIV/AIDS, žltačka, onkologické ochorenia –aj prekonané, fotosenzibilné
lieky – kortikoidy, keloidné formácie, choroby kože, otvorené zranenia
tehotenstvo, dojčenie.
Biostimulačný laser
Hojenie akné, liečba biostimuláciou. Vstrebáva energiu do obsahnutých
látok a urýchľuje hojenie.
Kontraindikácie
Fotosenzibilné lieky – kortikoidy
Kozmetické ošetrenie pleti
Okrem prístrojových ošetrení odporúčame aj pravidelné kozmetické
ošetrenie, ktoré zahŕňa povrchové čistenie pleti, enzymatický peeling na
zmäkčenie pokožky, diamantovú mikrodermabráziu na odstránenie
odumretých buniek a vyhladenie jazvičiek a nerovností, čistenie
ultrazvukovou špachtľou, ručné dočistenie hĺbkové, dezinfekcia a hojenie
ozonizérom, aplikácia liečivého séra, biostimulačný laser, hojivá sťahujúca
maska a krém, krycí krém.
Fotodokumentácia
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Liečba herpesov a oparov
Liečba, ktorá si vyžaduje vstupné vyšetrenie a konzultáciu, na základe
ktorej vyberieme ten najvhodnejší spôsob liečby.
Pred začatím ošetrenia Vás oboznámime s navrhovaným postupom liečby
a jeho cene. Cena ošetrenia závisí od potrebného spôsobu liečby.
Biostimulačný laser
Hojenie ekzémov a oparov, liečba biostimuláciou. Vstrebáva energiu do
obsahnutých látok a urýchľuje hojenie.
Kontraindikácie
Fotosenzibilné lieky – kortikoidy
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