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Akne és aknés hegek kezelése
A legkorszerűbb és egyben a legeredményesebb eljárás a pattanásos bőr és aknés hegek kezelésére.
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Pattanásos bőr és aknés hegek kezelése
TwinlightTM módszerrel
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Biztonságos, hatékony, páciensbarát eljárás
Nem igényel gyógyszeres kezelést
Javítja a bőr szerkezetét és tónusát
Kisebb és nagyobb bőrfelületeken egyaránt alkalmazható
Nincs lábadozási idő
Pontosan szabályozott precíz eljárás
Gyors és kíméletes kezelés
Bármely típusú és színtónusú bőrre alkalmazható

Az aktív akne lézer-kezelése a lézersugár fény-szelektív elnyelődése és a túlműködő faggyúmirigyek felmelegítése révén
enyhíti a pattanásos bőr gyulladásos tüneteit. A nagy teljesítményű Nd:YAG lézer használatával felgyorsítható a gyógyulási folyamat, és csökken új aknés gyulladások kialakulásának
lehetősége. A lézer okozta hőhatás jótékony hatásai mellett
az Nd:YAG lézer a kollagén-újrarendeződést is serkenti, ami
a pattanásos bőr kezelésének szintén fontos lépése.
Az aknés hegek lézer kezelése precíz és kíméletes bőrmegújító eljárás, amelynek során az Er:YAG lézersugár a bőr
legfelső mikro-rétegeiben nyelődik el, ennek következtében
pedig a heges bőrfelület kiemelkedő részei elpárolognak, a
mélyebb behúzódások pedig a fokozódó saját kollagén termelődése következtében egyenletesebbé válnak. A legjobb
klinikai eredményeket a két lézer hullámhossz együttes alkalmazásával érhetjük el, ez a TwinlightTM kezelés. (Er:YAG és
Nd:YAG)

Kinek és mikor ajánlott a TwinlightTM kezelés?
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•
•
•
•
•
•

zavaró tinédzser-kori pattanások esetén
a serdülőkor után kialakult pattanásos bőr kezelésére
zavarja tág pórusú, mitesszeres arcbőre
gyulladásra hajlamos a bőre
pattanások nyomai, hegei láthatóak a bőrén
hegesedéssel gyógyuló pattanások után
a kozmetikai kezelések nem adnak elvárható eredményt
alapozó sem tudja elfedni a bőrhibákat
óvakodik a drasztikus gyógyszeres kezeléstől
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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.

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?

A két lépésből álló kezelés, a kezelendő bőrfelszín arányában
20-40 percig tart. Általában 3-4 kezelés szükséges a kívánt
eredmény eléréséhez, de erőteljesebb elváltozások, magasabb kezelési számot, akár 5-6 kezelést is igényelhetnek.

Mennyi idő a felépülés?

A Fotona TwinlightTM kezelés esetében minimális felépülési idővel, néhány napig átmeneti bőrpírral kell számolni.
Amennyiben az Er:Yag lézeres hegkezelés erőteljesebb,
mert nagyobb a hegek mélysége, az egyéni érzékenységtől és a hámlasztás mélységétől függően 3-5 nap. A Fotona
Twinlight® kezelés 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 Fotona TwinlightTM kezelés eredményeképpen bőre vis�szakapja simaságát, üde ragyogását. A korábban tág pórusok
összehúzódnak, szinte láthatatlanná válnak. Bőrét többé nem
jellemzik mitesszerek és gyulladt pattanások.
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