BEZOPERACYJNY
LIFTING TWARZY
I CIAŁA
Nieinwazyjne zabiegi liftingujące skórę twarzy i ciała to silny trend
w medycynie estetycznej. Nic w tym dziwnego, pacjenci szukają
skutecznych i szybkich rozwiązań bez konieczności przechodzenia
długiego okresu rekonwalescencji. Ultraskin II to odpowiedź na
problemy estetyczne związane z wiotką skórą i nadmiarem tkanki
tłuszczowej. Poznaj sekrety tego urządzenia!

TECHNOLOGIA HIFU

TWARZ

HIFU to skoncentrowane fale ultradźwiękowe o wysokiej częstotliwości, pozwalające
indukować powstanie drobnych punktów
koagulacji we wszystkich warstwach skóry
oraz tkance podskórnej. Te skoncentrowane ultradźwięki służą do wywołania przegrzania na głębokości SMAS, czyli poziomu na którym działają chirurdzy plastycy
w czasie liftingu. Kumulacja ultradźwięków
w jednym punkcie na określonym poziomie
w tkance, wywołuje jej miejscowe rozgrzanie do ok. 60 stopni Celsjusza, co pobudza
procesy naprawy kolagenu – tłumaczy dr
Ewa Rybicka z kliniki Estetica Nova. Ultraskin II pozwala na znacznie większe skoncentrowanie fal ultradźwiękowych, dzięki
czemu energia termiczna ogniskowana jest
na mniejszym obszarze. Przekłada się to na
znacznie ograniczenie bolesności zabiegu
oraz ogólną poprawę rezultatów terapii.

Ultraskin II pozwala uzyskać doskonałe
efekty przy zwiotczeniach skóry twarzy,
zaburzeniach jej owalu, wiotkości dolnej
powieki, występowaniu tzw. „zmarszczek
palacza”. Pozwala niwelować podwójny
podbródek oraz stosuje się go przy liftingu
brwi i czoła. Dlatego z powodzeniem może
być wykorzystywany jako nieinwazyjna
alternatywa dla innych zabiegów z zakresu
medycyny estetycznej. Wielką zaletą zabiegu Utraskin II jest jego siła wynikająca
z użytej energii i z głębokości działania, naturalne efekty oraz brak okresu rekonwalescencji ze względu na niewystępowanie
uszkodzeń wierzchniej warstwy skóry. To
szczególnie ważne dla pacjentów, którzy
decydują się na zabiegi w obrębie twarzy.
Co więcej, pierwsze efekty uzyskujemy już
bezpośrednio po zabiegu – wyjaśnia dr Ewa
Rybicka.

DR EWA RYBICKA

ZALETY:
•
•
•
•

efekty widoczne
już po 1. zabiegu,
brak okresu
rekonwalescencji,
precyzja,
bezpieczeństwo
potwierdzone
badaniami klinicznymi.

CIAŁO
Ultraskin II znajduje również zastosowanie w obrębie zabiegów stosowanych na
ciało. Urządzenie to podczas zabiegu efektywnie zmniejsza warstwę tkanki tłuszczowej m.in. w okolicach brzucha, talii, ud
i ramion. Dlatego świetnie sprawdza się
w miejscowym modelowaniu sylwetki oraz
w przypadku konieczności poprawy elastyczności skóry po utracie dużej masy
ciała lub po ciąży. To świetne rozwiązanie
dla osób, które do tej pory miały trudności
w redukcji tkanki tłuszczowej w problematycznych partiach ciała.
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