Non-invazív lézeres arcplasztika
Négy különböző lézer-üzemmód egyedülálló kombinációja egy esztétikai kezelés során, amelyek
összehangolt alkalmazásával hatékonyabb lehet az arcbőr öregedés elleni küzdelem.
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A Fotona 4D™ négy „dimenziója” négy különböző eljárásmódra utal: SmoothLiftin™, FRAC3™, PIANO™ és SupErficial™. A beavatkozás, mely az arc külső felületét és a szájüreg felé néző részét egyaránt kezeli, a 4 féle exkluzív eljárási
módot, és a két lézer hullámhosszt egyesíti úgy, hogy a technológia összehangolt alkalmazásával az eddig használt leghatékonyabb, műtét nélküli módon, fájdalommentesen érje
el a kívánt hatásokat. A kollagén rostok teljes mértékű ös�szehúzódása révén időtálló volumennövelő és arcfeszesítő
hatás érhető el teljesen természetes módon, vágás nélkül
és injekciós készítmények használata nélkül. A kezelést követő felépülési idő igen rövid, vagy egyáltalán nincs, a kezelés során jelentkező bőrpír néhány óra után el is múlik. A
kezelés az év bármely időszakában elvégezhető, beleértve a
nyári hónapokat is, mivel nem merül fel olyan nemkívánatos
mellékhatások kockázata, mint például a bőr kezelés utáni fokozott pigment képződése. A Fotona 4D™ face liftin egymást
erősítő lépései során nincs szükség érzéstelenítésre, vagy
altatásra.

Milyen eredményre számíthat?

A 4D® arcfiatalítás során a lézer stimulálja a kötőszövet sejtjeinek anyagcsere-folyamatait, fokozza az új kollagén rostok
képződését, azáltal hogy növeli a fehérjeszintézist, elősegíti
a sejtlégzést és a sejtosztódást, javítja az érújraképződést. A
teljes 3D és 4D arcfiatalítás négy különálló, ismételt kezelésből áll, amelyeket négy-hat hetente ismétlünk.

Mennyi idő a felépülés?

Kinek ajánlott a Fotona 3d® és 4d® arcfiatalítás?
• az életkori elváltozások már láthatóak az arcunkon, az
orcák megereszkednek
• zavaróak az apró kis ráncocskák, a szarkalábak megjelenésekor
• szem alatti táskák, megereszkedő, lógó szemhéjak
kialakulásakor
• az arc és a nyak kontúrok elmosódása során
• azt tapasztaljuk az arckrémek hatása már nem elég
• a kozmetikai kezelések sem adnak kellő eredményt
• félünk a tűtől és egyéb sebészi beavatkozásoktól
• szelídebb megoldás mellett a tökéletes megoldást
keressük
• a legmagasabb szinten szeretnénk felvenni a versenyt
az idő múlásával

SupErficialTM

Gyengéd hámlasztás

Az arcfiatalító kezelés segítségével kockázat nélkül, garantáltan visszaforgathatjuk az idő kerekét. Bőre ragyogóan fiatalos, üde és feszes lesz, úgy, hogy a kezelés során nem kerül
idegen anyag az Ön bőrébe.

Mennyire kellemetlen a kezelés?

Meleg érzet jellemző a kezelés 2 lépése során, de ezt az érzetet speciális hűtőberendezéssel csökkenhetjük, így semmilyen kellemetlenséggel nem kell számolnia.

Mennyi ideig tart a kezelés?

30-70 perc. A kezelést minden esetben megelőzi egy szakorvosi konzultáció.
• 1. Kezelés, orvosi konzultáció után
• 2. Kezelés, az első kezelést követő 6-8 hét múlva
• 3. Kezelés, a második kezelést követő 4-6 hónap múlva

A Fotona 3D® esetében nem kell felépülési idővel számolni.
Hatása a kezelést követő néhány héten át tovább fokozódik.
A Fotona 4D® arcfiatalító kezelés után néhány napig átmeneti bőrpírra számíthat, a kezelést követően 3-4 nap múlva
kis hámlás jelentkezik, majd normál bőrszín és ragyogó, fiatal bőr lesz látható. A kezelés hatása még hetekig erősödik,
ahogy a kollagén rostok újra képződnek a bőrben. Mind a
két kezelés bármely évszakban - így nyáron is - biztonsággal
alkalmazható.
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