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Szemkörnyéki ráncok kezelése
A SmoothEyeTM a szem körüli ráncok FOTONA SP DYNAMIS készülékének ErYAG lézer kezelése idegen anyag bevitele nélkül. Azonnali, tartós eredmény a kollagén állomány stimulálásával
minimális, vagy lábadozási idő nélkül. Mert a tekintetünk mindent elmond…

Előtte

Utána

SmoothEyeTM kezelés: Dr Tania Phillips anyagából

SMOOTHTM üzemmód
Szekvenciális alkalmazási beállítás
optimális hőhullám struktúrát hoz létre
1. impulzus

2. impulzus

Utolsó
impulzus

A SmootheyeTM beavatkozás biztonságos, minimálisan invazív beavatkozás

A szemkörnyéki ráncok csökkentése és a szemhéjak bőrfeszesítése ERYAG laser kezeléssel
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•
•

Javítja a bőr szerkezetét, rugalmasságát és tónusát
Biztonságos, hatékony, páciensbarát eljárás
Nem igényel gyógyszeres kezelést
Minimális lábadozási idő
Pontosan szabályozott precíz eljárás
Gyors és kíméletes kezelés
Bármely típusú és színtónusú bőrre alkalmazható
Ambuláns módon elvégezhető, gyors és egyszerű
kezelés
• Magas páciens elégedettség

A kétlépéses kezelést úgy optimalizáljuk, hogy jelentős mértékben fokozza a bőr simaságát, ezáltal frissebb, egészségesebb megjelenést kölcsönözzön neki. Kíméletes megoldás a
finom vonalak, ráncok kezelésére, mely minimális felépülési
idővel és természetes hatású eredménnyel jár. A beavatkozások skálája az egyszerű felszíni korrekcióktól, a mélyreható
kollagén újra-strukturálásáig terjedhet.
A kezelést a bőr állapotától függően több alkalommal javasolt elvégezni a kívánt eredmény eléréséig.

Hogyan zajlik a kezelés?

A kezelés megkezdését mindig szakorvosi vizsgálat előzi meg, melynek során megbeszélésre kerül, hogy Önnek
milyen erősségű és hány kezelés lehet szükséges.A két lépésből álló kezelés, a kezelendő bőrfelszín arányában 20-30
percig tart.Általában 2 kezelés szükséges a kívánt eredmény
eléréséhez, de erőteljesebb elváltozások, magasabb kezelési
számot, akár 3 kezelést is igényelhetnek.A kezelést követően a beavatkozás mértékével arányos a lábadozási vagy felépülési idő, néhány órától pár napig terjedően bőrpír, finom
hámlás, enyhe vagy közepes duzzanat tapasztalható a kezelt
területen.

Mi a teendő a kezelés előtt és után

Kezelést megelőzően ajánlott a kezelt bőrfelszínt egy hétig
nem napoztatni és szolárium használata sem ajánlott ezen
időszakban. A kezelés napján ne használjon semmilyen krémet, kenőcsöt a kezelendő bőrfelszínen. Kezelést követően

kerülendő a napozás és a szolárium (legalább egy hétig).
Az ideális hatás eléréséért a kezelést követően javasolt hidratáló krémeket és fényvédőt használni a kezelt bőrfelszínen.

Mennyire kellemetlen a kezelés?

Meleg érzet jellemző a kezelés során, de ezt az érzetet felületi
érzéstelenítő krémmel csökkenhetjük, különösen abban az
esetben, ha kétlépéses kezelést végzünk, így Önnek semmilyen kellemetlenséggel nem kell számolnia.

Mennyi ideig tart a kezelés?

20-30 perc, az elváltozás kiterjedtségétől függően. A kezelést
minden esetben megelőzi egy szakorvosi konzultáció.

Mennyi idő a felépülés?

A SmoothEyeTM kezelés esetében minimális felépülési idővel, néhány napig átmeneti bőrpírral kell számolni. Amennyiben az Er: Yag lézeres kezelés erőteljesebb, mert nagyobb a
ráncok mélysége, az egyéni érzékenységtől és a hámlasztás
mélységétől függően 3-5 nap. A Fotona SmoothEyeTMkezelés után, a kezelést követően 3-4 nap múlva kis hámlás jelentkezhet, majd normál bőrszín és ragyogó, megfiatalodott bőr
lesz látható. A kezelés hatása még hetekig erősödik, ahogy a
kollagén rostok újra képződnek a bőrben. A kezelés bármely
évszakban –így nyáron is- biztonsággal alkalmazható.

Milyen eredményre számíthat?

A SmoothEyeTM kezelés eredményeképpen bőre visszakapja simaságát, üde ragyogását. A kezelés a bőr petyhüdtségének csökkenését, rugalmasságának fokozódását, a ráncok
elvékonyodását eredményezi a szemkörnyéki területeken.
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