KO SM E T O LO GIA

HYBRYDOWY LIFTING
ODMŁODZENIE I REWITALIZACJA SKÓRY.

• oczyszczenie skóry i zwężenie
porów.

Intensywne HYBRYDOWE odmładzanie, czyli RESURFACING.

W zabiegach stosowane są
dermokosmetyki, nanokosmetyki
i kosmeceutyki cenionych
i renomowanych marek.
Resurfacing to siła działania
nie tylko substancji aktywnych,
ale również uzupełniające
działanie aparatury.
Pozytywne i oczekiwane efekty
przynoszą zabiegi hybrydowe
z wykorzystaniem żelazka
przeciwzmarszczkowego
(mikroprądy TENS),
ultradźwięków (kawitacja
i sonoforezą), Rf (fala radiowa),
liporadiologii (intensywne
połączenie bipolarnej fali
radiowej z vakum, masażem
mechanicznym, światłem
LED, podczerwienią, laserem
biostymulującym), mezoterapii
bezigłowej, igłowej i mikroigłowej.

Resurfacing skóry to stosunkowo
nowy kierunek w kosmetologii,
do niedawna identyfikowany
jedynie z inwazyjnymi zabiegami
laserowymi. W ostatnim
czasie laser zszedł na dalszy
plan, gdyż zabieg był dość
mocno odczuwalny i wymagał
rekowalescencji. Profesjonalisci
od urody docenili zabiegi oparte
na łączeniu kwasów z grupy
alfa-hydroksykwasów, betahydroksykwasów i ketokwasów
z innymi substancjami aktywnymi
(witaminy, antyoksydanty,
substancje przeciwzapalne,
aminokwasy). Wśród kluczowych
substancji czynnych o silnym
działaniu przeciwzmarszczkowym
wyróżnia się kawior, koenzym
Q10, kwas hialuronowy, złoto
koloidalne, krzem i retinol,
połączone odpowiednio
z kwasami dają spektakularny
efekt idealnej skóry.
Resurfacing to odmłodzenie
i rewitalizacja skóry poprzez

jej przebudowę. To całokształt
przemian zachodzących
w powierzchownych i głębokich
warstwach skóry, które mają
na celu pobudzenie odnowy
komórkowej, stymulację
procesów naprawy i regeneracji
skóry i w konsekwencji jej
przebudowę (remodeling).
Zabiegi intensywne z zakresu
RESURFACINGU zapewniają
skórze i tkance podskórnej:
• rozświetlenie;
• wzmocnienie bariery
ochronnej skóry;
• stymulację odnowy
komórkowej;
• regulację pracy gruczołów
łojowych;
• działanie przeciwzapalne
i przeciwzaskórnikowe;
• wyciszenie stanów zapalnych;
• ujednolicenie kolorytu;
• odbudowę deficytów
nawilżenia,
• poprawę napięcia i ujędrnienia;
• redukcję przebarwień;

Resurfacing to hybrydowy lifting,
nowy rozdział we współczesnej
kosmetologii, to rozwiązanie
problemów skóry związanych
z globalnymi zmianami
środowiska i nowoczesnym
stylem życia. Zabiegi, które
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można wykonywać bez
względu na przedział wiekowy
i rodzaj problemu. Resurfacing
świetnie sprawdzi się też jako
zabieg bankietowy. Jest szybki,
skuteczny i bezbolesny. Zalecany
do wykonania w serii ok. 6
zabiegów raz w tygodniu. Czas
trwania zabiegu do 70 minut.
Uzupełnieniem i wzmocnieniem
kuracji jest odpowiednia
pielęgnacja skóry w warunkach
domowych, zalecona przez
prowadzącego kosmetologa.
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