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Od redakcji: Ujędrnienie skóry
dokonywane w technologii
HIFU - skupionej energii
ultradźwiękowej.

N

ajnowsza generacja HIFU
- sfokusowanych ultradźwię
ków o wysokiej częstotliwości do
bezinwazyjnego, niechirurgicznego
liftingu twarzy i ciała. Wiązka fali
pozwala dotrzeć do skóry właści
wej, tkanki tłuszczowej i powięzi
mięśniowej wywołując efekt punk
towej koagulacji. Rozpoczyna to
proces regeneracji zwiotczałych
włókien kolagenowych i obkurczenia tkanek dając efekt wielowymia
rowego ujędrnienia. Dzięki temu
uzyskujemy trwałe napięcie akty
wowane w głębokiej warstwie
skóry - na różnych głębokościach,
np. 4,5 mm, czyli na powięzi mię
śni, jak również płycej - na 3 mm
i 2 mm. Zabiegi są bezbolesne
i nie wymagają rekonwalescencji.
Efekty widać bezpośrednio
po zabiegu, a pełna poprawa poja
wia się po trzech miesiącach.
Spektakularne rezultaty uzyskuje
się w napinaniu okolic oczu, pod
niesieniu owalu twarzy, uniesieniu
pośladków, ujędrnieniu ramion,
skóry na brzuchu, wygładzeniu
ud i kolan, likwidacji drugiego
podbródka oraz wygładzeniu
zmarszczek, w tym bruzd
nosowo-wargowych.

MONIKA ADAMUS
redaktor .43 lata
Ten zabieg nazywany jest liftingiem
bez skalpela i to jest prawda. Efekt
jest natychmiastowy i spektakularny
-jestem nim zachwycona.
Już podczas trwania zabiegu
czułam, że skóra na policzkach
i pod oczami jest wypełniona,
uniesiona, bardziej jędrna. Sam
zabieg jest w zasadzie bezbolesny,
kilka razy poczułam jedynie
mikroukłucia, jak delikatne
dotknięcie szpilką. Cała „operacja"
na twarzy trwa zaledwie godzinę
i polega na przesuwaniu głowicy
urządzenia i punktowym „uszka
dzaniu" skóry na głębokości kilku
milimetrów. Różnicę widać już
tuż po zabiegu: owal twarzy jest
uniesiony, skóra napięta, policzki
pełniejsze, zmarszczki wokół oczu
wypełnione, spłycone bruzdy. A to
jeszcze nie wszystko - efekt narasta
przez kilka miesięcy. Plusem jest
też to, że zaraz po zabiegu można
wykonać makijaż, twarz nie jest
obolała, zaczerwieniona czy tkliwa.

CZAS TRWANIA: 60 minut
CENA: 4 tys.-5 tys. zł/ twarz
CZĘSTOTLIWOŚĆ: jednorazowo lub
seria do 3 zabiegów w odstępach
ok. 90 dni

ADRES GABINETU: Wellderm,
Warszawa, ul. Piękna 44,
tel. (22) 243 4144

