Odstránenie pigmentových škvŕn
Odstránenie pigmentových škvŕn je zákrok, pri ktorom dochádza
k odstráneniu nežiadúcich farebných prejavov kože. Ide predovšetkým
o odstránenie škvŕn po slnení, stareckých škvŕn a čiastočne aj tetovania
a permanentného make-upu. Pred zákrokom je nutná vstupná
konzultácia, ktorú poskytujeme ako BONUS – ZADARMO.
Princíp odstránenia pigmentových škvŕn
Lúč Intenzívneho Pulzného Svetla (IPL) je zameraný tak, aby cielene
zasiahol iba pigmentový prejav na koži. Lúč je schopný vysokou energiou
v okamihu zasiahnuť miesto, kde chceme nežiadúci prejav odstrániť, bez
toho, aby sa poškodili okolité tkanivá, a to vďaka svojej špecifickej vlnovej
dĺžke a absorpcii do farbiva pigmentácie. Lúč IPL daný pigment rozdelí na
mikroskopické čiastočky, ktoré biele krvinky odplavia z tela behom
niekoľko dní. Ošetrenie trvá niekoľko minút, v závislosti od ošetrovanej
plochy okolo 15 – 30 minút.

Pri odstraňovaní pigmentových škvŕn je nutné počítať s viacerými
ošetreniami, obvykle je potrebných 2 – 5 ošetrení a to v závislosti na
povahe pigmentácie, rozsahu a veku pacienta.
Po ošetrení škvrny stmavnú – na druhý až tretí deň, tento jav trvá len pár
dní, a až následne dochádza k ich vyblednutiu. Niekedy sa objavia
chrastičky, ktoré sa zahoja v priebehu 5 dní. Po ošetrení sa nedoporučuje
pobyt na priamom slnku a slnenie po dobu jedného mesiaca.
Takisto nedoporučujeme našim klientom po dobu 6 týždňov pred
zákrokom intenzívne opaľovanie, solárium, používanie samoopaľovacích
krémov a invazívne zákroky do pokožky na ošetrovanom mieste.
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Vzhľadom k rizikovej povahe jednotlivých pigmentácií nie je možné
odstrániť všetky pigmentové škvrny, s ohľadom na zdravie a bezpečnosť
klientov, ako aj s ohľadom na dedičnosť a sklony k pigmentáciám.
Riziká a 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
Fotodokumentácia odstránenia pigmentových škvŕn

Ceny:
V cene je zahrnuté: dezinfekcia – čistenie, prelepenie materských
znamienok (do 5ks), ošetrenie danej lokality, hojivá masť.
Bonus : vstupná konzultácia - ZADARMO !!! zľava 100 %
Je potrebné sa objednať na tel. čísle: 0915 64 33 99 minimálne tri dni
vopred.
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