CZTERY FUNKCJE: LASER Nd:Yag + RF MIKROIGŁOWA + RF THERMAGE + PLASMA SKIN
1. Laser Nd Yag Q-switched z systemem pracy nanosekundowym, posiada trzy długości światła: 532/1064/1320 nm. Przeznaczony jest do
zabiegów: usuwanie tatuażu i makijażu permanentnego, przebarwień, włókniaków, brodawek, rumienia, wspomaganie leczenia trądziku,
peeling węglowy, leczenie grzybicy paznokci oraz wykonywanie zabiegów regenerująco odmładzających.
Głowica emituje światło lasera o energii regulowanej od 10 do 1000 mJ i czasie emisji 10 ns. Głowica laserowa posiada wbudowaną czerwoną diodę, która naprowadza wiązkę lasera na punkty zabiegowe.

GŁOWICA ND:YAG Z FILTRAMI: 532, 1064, 1320 nm
2. Frakcyjne radiofrekfencja mikroigłowa zapewnia doskonałą skuteczności w
odmładzaniu skóry, redukcji porów, trądziku i blizn potrądzikowych oraz usuwanie rozstępów poprzez selektywne oddziaływanie mikroigłami z równoczesną emisją fali radiowej na różnej głębokości skóry. Zabieg polega na wprowadzaniu mikroigłami bezpośrednio do wewnątrza tkanki wiązki mikroprądów
o częstotliwości radiowej z możliwością ustawienia głębokości wkłucia igieł w
zakresie od 0,5 do 3 mm. Zestaw zawiera 10 nasadek z 81 igłami nie izolowanymi, i 10 nasadek z 49 igłami izolowanymi. Igły nie izolowane podgrzewają
tkankę podskórną na całej długości igieł.
W ten sposób podgrzewane są równomiernie wszystkie
warstwy skóry aż do tkanki podskórnej. Szczególnie skuteczne są zabiegi igłami izolowanymi. Bardzo cienkie igły
izolowane pokryte są warstwą złota i warstwą silikonu.
Wyklucza to przepływ prądu z igły do skóry na całej jej
długości. Prąd jest emitowany tylko przy ostrzu. Tam wydziela się cała energia impulsu grzejąc silnie małe sfery
tkanki wokół ostrzy igieł.
Taka technologia wykonania igieł całkowicie zabezpiecza naskórek przed oparzeniem i znacząco zmniejsza ból. Mikro nakłuwanie powoduje uszkodzenia mechaniczne skóry, które stymuluje procesy naprawcze. Fale radiowe stymulację tworzenia nowego kolagenu. Efekty
terapii można podzielić na te od razu widoczne i te, które uaktywniają się z czasem. Bezpośrednio po zabiegu następuje obkurczanie się
włókien kolagenowych, przez co skóra staje się bardziej napięta. Jednak to co najważniejsze, dzieje się przez kilka kolejnych tygodni, do
3 miesięcy po zabiegu. Następuje wówczas stymulacja powstawania nowego kolagenu, skręcania się i zagęszczania jego włókien oraz
budowania między nimi nowych wiązań. Skóra staje się przez to jędrniejsza i sprężysta. Dzięki odbudowie kolagenu wypełniają się drobne
zmarszczki twarzy, szyi i dekoltu. Ta metoda daje dobre efekty przy usuwaniu zmarszczek w okolicy oczu, a także przy podnoszeniu skóry
i poprawie jej elastyczności.
3. Zabieg RF mikropunktowy typu „Thermage” polega na wprowadzaniu do tkanki wiązki fali radiowej frakcjonowanej mikropunktami o
dużej energii cieplnej, co powoduje mocne ogrzanie tkanki od naskórka aż do skóry właściwej. W ten sposób wywołuje się szok termiczny
prowadzący do wzbudzenia procesów regeneracji i przebudowy struktury kolagenowej. Poprzez frakcyjne mikropunktowe podgrzanie
wywołujemy proces odnowy skóry właściwej, a w konsekwencji uzyskujemy efekt jędrniejszej i bardziej elastycznej skóry. Ten typ zabiegu
jest przydatny dla pacjentów, którzy mają delikatną skórę i mogą mieć uczulenie od igieł.
4. Plasma Skin jest przeznaczone do zabiegów głębokiego liftingu skóry. Urządzenie wytwarza łuk elektryczny, kyóry powoduje miejscową
sublimację naskórka. Wskazaniem do zabiegów z wykorzystaniem plazmy azotowej jest lifting okolicy oka (blefaroplastyka), lifting dolnej
części twarzy, leczenie utrwalonych, głębokich zmarszczek w okolicy oka i okolicy ust (tzw. zmarszczki palacza), usuwanie plam soczewicowatych i opornych przebarwień, usuwanie zmian skórnych oraz leczenie blizn i rozstępów.

CENA BRUTTO: bez plasmy 41 900 zł., z plkasmą 46 900 zł
GŁOWICA IGŁOWA DO ZABIEGÓW PLASMA SKIN

05-090 Falenty Nowe, ul. Rozbrat 15
tel. 502339374, 516829223, laser@laser3000.pl

Do urządzenia wystawiamy: certyfikat bezpieczeństwa CE, dwuletnią gwarancję i fakturę VAT. Zapewniamy: dostawę, uruchomienie, instruktarz obsługi i szkolenie z wykonywania zabiegów zakończone wydaniem dyplomu.
Naszą ofertę znajdziesz na stronie:
www.laserhitech.pl, www.laserhitecg.com.pl, www.laserhitech.com

