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Poznaj możliwości HIFU
Skuteczny i nieinwazyjny lifting? Tylko za pomocą najnowszej, medycznej technologii skupionych ultradźwięków
(HIFU) Ultraskin II Absolute! Twoja skóra stała się wiotka i mało elastyczna, a twarz straciła owal? Boisz się
skalpela? Ten bezoperacyjny zabieg został stworzony właśnie dla ciebie! Fantastycznie radzi sobie również z redukcją
niechcianej tkanki tłuszczowej. Już po jednym zabiegu będziesz się cieszyć naturalnym i długotrwałym efektem!

G

abinet Medycyny Estetycznej Allmedica to miejsce, gdzie kompleksowo można zadbać o urodę, korzystając z najnowszych zdobyczy technologicznych. Allmedica stawia na najnowsze trendy
i rozwiązania Hi-Tech, które w sposób minimalnie inwazyjny lub bezinwazyjny zapewniają najwyższą skuteczność. Allmedica to miejsce dla osób
ceniących komfort i profesjonalizm. W gabinecie stosowane są jedynie sprawdzone i najskuteczniejsze technologie, w których wyborze pomagają ogólnopolskiej sławy specjaliści z zakresu medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej.
Ultraskin II Absolute to najnowsza technologia dostępna w gabinecie
ALLMEDICA, która cechuje się spektakularnym efektem liftingu oraz cieszy się
wielkim zaufaniem pacjentek. Obok wykorzystywanych przez nas rozwiązań
HiTech z zakresu medycyny laserowej tj. laser frakcyjny CO2 Scahil, to właśnie
HIFU jest najpopularniejszym zabiegiem.
Czym jest technologia HIFU Ultraskin II Absolute? Nie będzie przesadą powiedzieć, że jest to najsilniejszy i najskuteczniejszy na świecie medyczny
system wykorzystujący najnowsze rozwiązania w technologii skupionych fal
ultradźwiękowych o dużym natężeniu HIFU (High Intensity Focused Ultrasound), gwarantujący spektakularne, bezinwazyjne i długotrwałe efekty liftingu
skóry twarzy i ciała. Rezultatem zabiegu jest natychmiastowe napięcie oraz
pobudzenie organizmu do naturalnych procesów regeneracji, gojenia i przebudowy tkanek. Końcowym etapem jest widoczne zmniejszenie wiotkości
skóry i długotrwały efekt liftingu. Jednocześnie Ultraskin II Absolute jako jedyny
system na rynku został dodatkowo wyposażony w aplikator UltraDeep
– 13 mm, który umożliwia penetrację głębokich warstw tkanki podskórnej,
gwarantując efektywną lipolizę miejscowych złogów tkanki tłuszczowej.
Skoncentrowane fale ultradźwiękowe emitowane przez urządzenie,
oprócz właściwości odmładzających, trwale redukują komórki tłuszczowe, które są w naturalny sposób absorbowane, a następnie usuwane z organizmu
w procesach metabolicznych.
Ultraskin II Absolute zapewnia długotrwałe i naturalne efekty już po pierwszym zabiegu, a wszystko to bez operacji, bólu i długiego czasu rekonwalescencji. Bezpośrednio po zabiegu można wrócić do codziennej aktywności
albo kontynuować wypoczynek w urokliwej okolicy Nowego Targu.

TWARZ

• Lifting twarzy m.in.

uniesienie brwi, lifting
powiek, podniesienie
policzków, lifting szyi
• Redukcja zmarszczek wokół
ust, oczu oraz na szyi i czole
• Konturowanie twarzy
• Redukcja podwójnego
podbródka
• Uwydatnienie linii żuchwy
• Redukcja „chomików”
CIAŁO

• Redukcja miejscowych

złogów tkanki tłuszczowej
w obrębie brzucha, talii i ud
• Napięcie i ujędrnienie
dekoltu, ramion, okolicy
pach oraz brzucha
• Konturowanie i ujędrnienie
ud i pośladków
• Lifting wiotkiej skóry
po utracie masy ciała i ciąży

ALLMEDICA
MEDYCYNA ESTETYCZNA
Nowy Targ, ul. Kowaniec 2 a
al. Tysiąclecia 111
tel. +48 18 265 74 88
info@allmedica.pl
www.allmedica.pl

PROMOCJA

www.euroscalemed.pl
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Moda NA

Hifu
W medycynie
estetycznej
/ULTRASKIN II/
Technologia HIFU
wykorzystywana
jest do:
•Przywrócenia
młodzieńczego
owalu twarzy.
•Konturowania
linii żuchwy.
•Poprawy napięcia
skóry twarzy i ciała.
•Unoszenia brwi.
•Rewitalizacji
starzejącej się skóry
szyi i dekoltu.
•Redukcji miejscowego
nadmiaru tkanki
tłuszczowej,
np. na brzuchu,
kolanach, podbródku.

dr n. med. dermatolog,
lek. med. estetycznej
Magdalena Łopuszyńska

W Ginekologii Estetycznej /ULTRAVERA/
Technologia HIFU wykorzystywana jest
do odmładzania miejsc intymnych.
Zabieg skutecznie ujędrnia wewnętrzne ścianki
pochwy i zawęża jej średnicę. Terapia jest szczególnie
polecana dla kobiet po porodzie, cierpiących na
nietrzymanie moczu, w okresie menopauzy celem
rewitalizacji czy poprawy jakości życia seksualnego.

Warszawa, ul. Piękna 19,
tel. +48 22 625 33 00
www.bella-derm.pl

zdjęcia materiały prasowe

Technologia HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) polega
na dostarczaniu energii ultradźwiękowej przez skórę lub śluzówkę bez ich uszkodzenia. Następnie na odpowiedniej głębokości
energia ulega zogniskowaniu i wytwarza mikrostrefę uszkodzenia termicznego, co aktywuje naturalne procesy regeneracyjne
organizmu, prowadząc do przebudowy i odnowienia struktury
tkanki. Zabiegi są bezinwazyjne, prawie bezbolesne, przeprowadza się je raz lub dwa razy w roku. Już po jednym zabiegu
uzyskuje się satysfakcjonujące efekty. Metodę HIFU wykorzystujemy w medycynie estetycznej i w ginekologii estetycznej.

