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SZEMÉLYRE SZÓLÓ AJÁNDÉK
– LÉZERES MEGFIATALODÁS

Zavarják a ráncok a szeme és a szája körül?
Úgy látja, hogy az arcbőre megereszkedett?
Egyre magasabb nyakú blúzt visel, takarja a dekoltázsát?
Itt a forradalmian új, igazán hatékony megoldás!

A Fotona™ SP Dynamis kom-

binált, neodímium és erbium 

kettős lézerforrással rendel-

kező lézerkészüléket több 

alkalommal is a világ legjobb 

orvosi lézerének választották. 

A különleges lézerberende-

zéssel elvégezhető esztétikai 

bőrgyógyászati beavatkozások 

eredménye összemérhető 

a plasztikai sebészeti beavat-

kozásokkal. A SMOOTH tech-

nológiájú lézeres kezelések 

újdonsága, hogy a beavatko-

zás nem okozza a bőrfelszín 

vagy a nyálkahártya sérülését. 

A kezelés során nincsen vérzés, 

hegképződés. 

A lézer a 3D és 4D arcfiatalító 

kezelések, a jóindulatú növe-

dékek eltávolítása, az éreredetű 

képletek eltávolítása, a rozácea 

lézeres kezelése, akne és aknés 

hegek lézeres kezelése, heg 

és stria, valamint a körömgom-

ba kezelése terén nyújt kiemel-

kedő eredményt. 

A kettős lézerforrással vég-

zett Fotona TightSculpting™ 

lézeres alakformálás és bőr-

feszesítés forradalmian új ke-

zelési eljárás, amely bármely 

testfelületen eredményesen 

alkalmazható. A lézer hiper-

thermikus hatásmechaniz-

musa kimagasló eredményt 

nyújtva csökkenti a zsírsejtek 

számát és újrastrukturálja, 

serkenti az új kollagénrostok 

keletkezését.

A kezelés első fázisában, 

a PIANO® üzemmódú im-

pulzusok alkalmazásával, 

a zsírsejtek anyagcseréjének 

serkentésével mélyreható 

bőrfeszesítés és zsírszövet-

csökkentés történik.

A kezelés második fázisában 

a megereszkedett bőrfelszín 

korrekcióját SMOOTH® üzem-

módú impulzusok alkalmazá-

sával érjük el. A beavatkozás 

a kezelt testterületen a pety-

hüdtség általános csökkenését 

és a rugalmasság fokozódását 

eredményezi.

Az egyre szélesebb kör-

ben ismertté váló 3D és 4D 

arcfiatalító kezelés három, 

illetve négy különböző lézeres 

esztétikai kezelési mód egye-

dülálló kombinációja, amelyek 

összehangolt alkalmazásával 

a leghatékonyabban vehetjük 

fel a küzdelmet az arcbőr öre-

gedése ellen. Ez a non-invazív 

lézeres arcplasztika az arc kül-

ső felületét és szájüreg felőli 

részét egyaránt kezeli. Időtálló 

arcfeszesítő hatás érhető el 

természetes módon. A ke-

zelés során jelentkező bőrpír 

néhány nap után elmúlik, 

a kezelés fájdalommentesnek 

mondható, érzéstelenítés 

sem szükséges. 

Ha az életkor változását 

észrevesszük az arcunkon, 

ha úgy érezzük, a krémek már 

nem elég hatékonyak, ha fé-

lünk a tűtől, ha a tökéletes 

megoldást keressük, és ha 

a legmagasabb szinten szeret-

nénk felvenni a versenyt az idő 

múlásával, akkor forduljunk 

bizalommal egy esztétikai, lé-

zergyógyászati központhoz.
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