ZABIEGI SPECJALISTYCZNE

OXYPIN - skuteczna terapia skóry
Oxypin™ jest opatentowanym urządzeniem do leczenia różnych problemów estetycznych skóry. To
NOWATORSKIE POŁĄCZENIE tlenoterapii + mikronakłucia + mezoterapii mikroigłowej z infuzją.
Trzy terapie podczas jednej sesji zabiegowej:
Tlenoterapia - wtaczanie tlenu pod ciśnieniem zwiększa procesy metaboliczne w komórkach, a tym samym
poprawia funkcjonowanie tkanek w organizmie. Tlen ma właściwości przeciwzapalne i antybakteryjne,
działa chłodząco i kojąco na skórę.
Mikronakłucia - (microneedling) jest zabiegiem polegającym na tworzeniu w skórze mikrouszkodzeń, za
pomocą specjalnej rolki Micropin™ wyposażonej w 540 tytanowych mikroigieł o długości 0,5 mm do 2,0
mm.
Mezoterapia mikroigłowa z infuzją, która bazuje na technice meso-nappage (czyli uwalnianiu mikrokropelek preparatów do skóry podczas mikronakłucia). Dzięki tej technice w skórze tworzą się
mikroskopijne otworki, które otwierają ścieżkę łatwego i szybkiego dostarczania substancji aktywnych.
Leczniczy mezokompleks podawany przez infuzję jest widoczny na skórze w postaci mikrokropelek, które
są natychmiast wchłaniane przez dzięki procesowi gojenia. Mikrouszkodzenia aktywują również proces
gojenia, który inicjuje zwiększoną produkcję nowego kolagenu (terapia indukcji kolagenu CIT).
Połączenie tlenoterapii, mikronakłuć oraz mezoterapii mikroigłowej z infuzją daje natychmiast widoczne
efekty tj.:
Twarz:
- Spłycenie drobnych zmarszczek
- Zwiększenie napięcia i elastyczności skóry
- Likwidacja kurzych zmarszczek i poprawa jakości skóry wokół oczu
- Pogrubienie naskórka i poprawa jego funkcji (popękane naczynka stają się mniej widoczne)
- Likwidacja blizn np. po przebytym trądziku
- Redukcja przebarwień
Ciało:
- Redukcja rozstępów
- Eliminacja lokalnego nadmiaru tkanki tłuszczowej
- Redukcja cellulitu
- Poprawa napięcia skóry
Cena zabiegu: 390 zł
Przy serii zabiegów rabat (wysokość rabatu uzależniona od ilości zabiegów)

Mikronakłucia
Mikronakłucia to nowoczesny zabieg, którego działanie oparte jest na zasadzie automatycznego
nakłuwania skóry przy pomocy pulsujących igieł. Mikroigiełki wnikają na głębokość do 2 mm, co
dodatkowo umożliwia aplikację substancji aktywnych w głąb skóry.
Dzięki mikronakłuwaniu pobudzamy naturalne procesy autoodnowy w skórze właściwej, czyli nadbudowy
nowego kolagenu i elastyny oraz tworzenia nowych naczyń krwionośnych, które odpowiadają za
prawidłowe zaopatrzenie tkanek w substancje odżywcze.
Zastosowanie serii mikronakłuć powoduje uruchomienie procesów regeneracyjnych, które doskonale
pomagają zwalczyć efekty starzenia się skóry: zmarszczki, brak jędrności czy utrata owalu twarzy. Blizny czy
rozstępu również nie stanowią problemu. W połączeniu z odpowiednio dobranymi preparatami to
skuteczna broń w walce z wieloma defektami.
Mikronakłucia działają na:













zmarszczki mimiczne oraz głębokie zmarszczki
pojędrnienie i lifting skóry
trądzik oraz rozszerzone pory
hiperpigmentacje i rozjaśnienie skóry
worki i cienie pod oczami
zagęszczenie skóry i jej głębokie nawilżenie
zwiększenie penetracji składników aktywnych
indukcja syntezy i nadbudowa kolagenu
blizny chirurgiczne i blizny potrądzikowe
cellulit oraz rozstępy
łysienie i przerzedzenie włosów
wiotkość skóry i lokalne akumulacje tłuszczu

Cena: 350 zł /twarz/
Cena: 420 zł /twarz, szyja/
Cena: 450 zł /twarz, szyja, dekolt/

Mezoterapia igłowa
Mezoterapia, to znana i od dawna stosowana metoda odmładzania i rewitalizacji skóry, która z roku na rok
zyskuje coraz większe grono klientów.
Jedną z głównych zalet mezoterapii jest skuteczność i naturalność terapii.
Istotą tego zabiegu jest poprawa jakości, elastyczności i nawodnienie skóry, dzięki czemu zyskujemy efekt
złagodzenia rysów twarzy oraz odżywienia, co w rezultacie przyczynia się do świeżego i młodego wyglądu.
Jest to niechirurgiczna metoda poprawy wyglądu skóry polegająca na wstrzykiwaniu małych dawek
odżywczych substancji leczniczych.
Wskazania do mezoterapii igłowej:








biorewitalizacja
lifting
ujędrnianie
nawilżanie
odżywienia skóry
profilaktyka starzenia skóry
zwalczanie objawów towarzyszących otyłości jak: utrata napięcia skóry i rozstępy

Zalety mezoterapii igłowej:






metoda naturalna, niechirurgiczna
długotrwału rezultat
efekty widoczne już po jednym zabiegu
opóźnienie procesów starzenia
likwiduje cienie pod oczami

Skuteczna mezoterapia wymaga wykonania kilku zabiegów, po których efekty są naprawdę zaskakujące.
Stan skóry znacznie się poprawia, drobne zmarszczki znikają, głębsze ulegają spłyceniu. Widoczna jest
także poprawa napięcia i jędrności skóry.
Cena zabiegu: 460 zł

Mezoterapia bezigłowa
SKINSHOOTER
To najnowocześniejszy, nieinwazyjny system odmładzania skóry. Stanowi alternatywę dla
klasycznej mezoterapii igłowej. Wykorzystuje w swoim działaniu zjawisko elektroporacji,
która polega na użyciu fali elektromagnetycznej. Dociera ona do wnętrza skóry, jak
również poprzez błonę komórkową do wnętrza komórki.
Natychmiast po zabiegu skóra jest nawilżona i ujędrniona, widoczna jest również redukcja głębokości
zmarszczek.
Efekty zabiegu:








nawilżenie, dotlenienie, poprawa mikrokrążenia skóry
poprawa elastyczności i gęstości skóry
rozluźnienie mięśni twarzy
zmniejszenie sińców pod oczami
rozjaśnienie zmian barwnikowych, piegów
redukcja zaczerwienienia
zmniejszenie zanieczyszczenia skóry

Ponadto kuracja ma działanie długofalowe:





przeciwdziała utracie wody
chroni skórę przed przesuszeniem
przeciwdziała utracie napięcia i elastyczności skóry
przeciwdziała powstawaniu zmarszczek

Efekt utrzymuje się w zależności od problemu i rodzaju skóry od trzech do pięciu tygodni przy jednym
zabiegu. Seria zabiegów pozwala się cieszyć pięknym wyglądem przez wiele miesięcy.
Cena: 280 zł

Laseroterapia
To obecnie najbardziej dynamiczna i uznawana za najmniej inwazyjną z dziedzin medycyny estetycznej i
kosmetologii.
Zabiegi laserowe pozwalają na szybkie i bezpieczne skorygowanie niedoskonałości skóry twarzy i ciała.
Bezinwazyjnie usuną nadmierne owłosienie, zmarszczki czy przebarwienia, zamkną naczynka i odmłodzą
skórę. Indywidualnie dobrana terapia pozbawi nas kompleksów i pozwoli na nowo cieszyć się doskonałym
wyglądem.
Terapia urządzeniem E-light to gwarancja nieinwazyjnych, bezpiecznych i sprawdzonych zabiegów.
Proponujemy takie zabiegi jak:
- fotoepilacja - trwałe usuwanie owłosienia
- terapia na przebarwienia
- terapia naczyniowa - redukcja rumienia
- fotoodmładzanie skóry
- skuteczna terapia na trądzik
Cena uzależniona jest od obszaru zabiegowego.
Przyjdź i przekonaj się sama o jego działaniu!

Recepcja SPA
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