lézeres alakformálás és bõrfeszítés
Kiemelkedően jó eredményt biztosít a bőralatti zsírsejtek szövetmelegítés útján történő elpusztításában és a kollagén rostok újrastrukturálásában, új kollagén rostok képződésében.
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TightSculpting kezelés: Adrian Gaspar, MD anyagából
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csökkentése

Kollagénrostok
újrarendeződése

Nd:YAG PIANO®
üzemmód

Er:YAG SMOOTH®
üzemmód

Lézeres alakformálás és bőrfeszítés egyszerre!

• Kettős hullámhosszal, a NdYAG lézer PIANO és az
ErYAG lézer SMOOTH® technológiák kombinációjával működő lézer-kezelés a bőr felszíni és mélyebb
rétegeinek feszesítésére illetve a bőralatti zsírréteg
csökkentésére
• A bőr sértése nélküli, kényelmes, felgyógyulási idő
nélküli beavatkozás
• Gyors, biztonságos és hatékony módszer bármely
testrész kezelésére
• Érzéstelenítést nem igénylő, fájdalmatlan beavatkozás

Milyen eredményre számíthat?

Bőre jelentősen feszesebb, rugalmasabb és kisimultabb lesz
a kezelt területeken, a petyhüdtség eltűnik, a narancsbőr
látványosan csökken. A zsírsejtek mennyiségének és kiterjedtségének csökkenése során a testkontúrok jelentősen karcsúbb vonalakat eredményeznek. A terhességi csíkok vékonyodnak, színűk kevésbé tér el a környező bőr színétől.
A TightSculptingTM zsírbontás és bőrfeszesítés eredményesen alkalmazható a comb, a has, a fenék, a nyak, a dekoltázs,
és a felkar („integető izom”) területén is. Nem a tünetet, hanem magát az okot kezeljük. Ez a titka, hogy a két kezelésből
álló zsírbontó bőrfeszesítés fájdalom, vágás és idegen anyag
bejuttatása nélkül ér el tartós és természetes hatást!

Milyen esetekben végezhető el a kezelés?

• A kezelés normál testalkatú személyek számára ajánlott
- jelentős túlsúly vagy kóros elhízás következtében
megnyúlt bőr esetén nem végezhető.
• Bármely bőrtípus vagy bőrszín esetén biztonságosan
elvégezhető a kezelés.
• Nem végezhető a TightSculptingTM kezelés bizonyos
anyagcsere eltérések esetén, autoimmun betegségek
vagy a kezelendő bőrfelszín helyi károsodása, fertőzése
során.

Mennyi időt vesz igénybe a kezelés?

A kezelés megkezdését mindig szakorvosi vizsgálat előzi
meg, melynek során megbeszélésre kerül, hogy Önnek hány
kezelés lehet szükséges.

UTÁNA

A két lépésből álló kezelés, a kezelendő bőrfelszín arányában
20-50 percig tart. Általában 2-4 kezelés szükséges a kívánt
eredmény eléréséhez, de erőteljesebb elváltozások, magasabb kezelési számot, akár 6 kezelést is igényelhetnek.

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 ajánlott
bőséges folyadékbevitel mellett, zsírszegény diétával és testmozgással kiegészíteni

Mennyi idő a felépülés?

A kezelést követően nincs szükség felépülési időre, Ön azonnal visszatérhet megszokott életviteléhez.

Mikor válik láthatóvá az eredmény?

A páciensek általában az első kezelést követően már tapasztalják a kezelt zsírréteg csökkenését, a bőr feszesebbé, rugalmasabbá, simábbá válik, fiatalosabb kinézetű. A célzott
eredmény a kezelési csomag (4-6 alkalom) után néhány héttel válik igazán láthatóvá – részben a szétroncsolt zsírszövetek felszívódására, részben a kollagén rostok újra strukturálódására és az új kollagén rostok képződéséhez szükséges
időt követően. A kezelés zsírbontó hatása centiméterekben
is mérhető!
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