A Mixto lézer-kezeléssel
a következõ eredmények érhetõek el:

azonnali bõrfeszesítés (lifting-hatás)
ránckisimítás és pattanásos hegek,
nap- és öregedési pigmentek csökkentése
bársonyos bõr és csökkenõ bõrpórusok
bõrfiatalítás, új kollagén képzés
(a kezelést követõ 6 hónapon át)

SX

Mi a Mixto-laser mûködési elve?
Egy gyors szkenner segítségével apró mikropontokat
lézerezünk a bõrbe, amellyel csak a bõrfelszín egy
részét kezeljük (frakcionálás) és a sértetlen bõrrészek
a bõr természetes gyógyulási folyamatát erõteljesen
serkentik. Rugalmas rostok, elasztán és kollagén
újratermelõdése indul be, amely folyamat, a kezelést
követõen még 6 hónapig tart. Ennek az új szkennelési
technológiának köszönhetõen a kezelés során fellépõ
fájdalom jelentõsen csökken. A páciens komfortérzetének javítására felületi érzéstelenítõ krémet és
hideg levegõs hûtést is használhatunk.

Kímélõ, frakcionált bõrfiatalítás
Mikro spot Laser MiXto SX-szel

A lézer a felsõ bõrréteg szelektív, frakcionált eltávolítását
és az alatta fekvõ bõrréteg (dermisz) felmelegedését idézi
elõ. A mélyben a felmelegedés új kollagén felépülését,
ezáltal bõrfeszesítést idéz elõ.
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Szeretne fiatalabbnak és szebbnek tûnni?
Már egy kezelés után látható eredmények
a ráncok, pattanásos hegek és bõrfiatalítás
esetében.
A Mixto SX egy hatékony lézer-kezelés, amely
gyakran egy kezeléssel jelentõs javulásokat ér el a
bõregyenetlenségek, ráncok, hegek, pattanásos hegek,
az öregedési és napfoltok esetében.

frakcionált bõrfiatalítás

MIXTO SX lézerrel

Kezelési lépések a Mixto lézerrel
Kezelés elõtt:
Orvosa szívesen ad tanácsot a Mixto-val történõ
frakcionált lézeres eljárás lehetõségeirõl és kezelési
eredményekrõl. Együtt választják ki a kezelendõ
bõrterületeket. A Mixtoval szinte mindegyik bõrterület
kezelhetõ (mindenekelõtt az arc, a nyak, a dekoltázs,
a karok, a kezek). Már az elsõ kezelés után látványos
eredményeket érünk el. Amennyiben további kezelés
szükséges, azt 6-8 hét után lehet elvégezni.
A kezelés:
A Mixtoval történõ kezelés egy ambuláns beavatkozás az
orvosi rendelõben, amely a kezelési terület nagyságától
függõen, pl. egy komplett arc esetén, kb. 20-30 percig
tart. A páciens komfortérzetének növelése érdekében
érzéstelenítõ krém vagy hideg levegõs bõrhûtés
alkalmazható.
Kezelés után:
A kezelt bõrfelszínen kipirosodott és égõ érzést érez,
mint napégéskor. Ez az érzés fél-2 óráig tart. Otthonában
kezelje tovább kezelõorvosa által javasolt bõrápoló
szerekkel (pl. termálvíz spray és Cicalfate vagy Cicalplast
sebkenõcs)! Fontos a következõ hetekben az erõteljes
napfényvédelem legalább 30 SPF fényvédõ faktorral.
Az eredmény
Kb. 3-5 nap múlva a felsõ bõrréteg teljes egészében
elkezd lehámlani, mint egy peeling esetében. A
bõrkárosodások és pigmentfoltok ily módon szûnnek
meg. A rugalmas rostok felépülése a következõ hetekben
és hónapokban történik. A 30. naptól már a hegek és
ráncok javulása is jól látható. Az optimális eredmény
a fokozatosan történõ kollagén újjáépítés miatt csak 6
hónappal a kezelést követõen éri el tetõpontját.

A Mixto egy új, forradalmi lézereljárás, amely
mellékhatásokban szegény lézerkezelést tesz lehetõvé,
gyors felépülési idõvel, ezáltal csekély munkából való
kiesési idõvel. Már egy kezelés után jelentõs, jól látható
eredményt kaphatunk. Önnek a megfelelõ eredmény
eléréséhez rendszerint 1-3 kezelés szükséges.

A Mixto SX-lézer bõrfiatalító eredményei
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Minimális kockázatok

További fotók és információk weblapunkon:

A kezelést követõen 5-8 nap múlva bõre ismét üde és
sima. Tartós, kellemetlen mellékhatásokat, mint a hegek
képzõdése vagy a bõr pigmentálódása eddig még nem
figyeltek meg.
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