Endolifting Fotona4D - bez dodatków
Twarz - 1900zł
Twarz,szyja, dekolt, dłonie - 2900zł
Endolifting Twarzy Fotona 4D
Laserowy Endolifting Twarzy Fotona4D możemy podzielić ze względu na jego
rozległość, konfigurację i rodzaj dodatkowych procedur wzmacniających efekt jego
działania. Jednak w każdym z tych przypadków występują pięć innowacyjnych procedur
tworzących skuteczną terapię pozwalającą walczyć z upływającym czasem.
EndoLifting - Smooth, Frace3D, Piano MatrixView, SupErfacialTM, Smoothing
oraz dwie długości fali Fotona: Er:YAG i Nd: YAG.
Smooth
Laserowy Endolifting Twarzy Fotona4D zaczynamy od procedury Smooth dedykowanej
do naświetlania wewnętrznej strony naszych policzków i warg (błony śluzowej).
Jest to jeden z bardziej efektywnych zabiegów z wykorzystaniem światła lasera ErbowoYagowego, którego absorbowanie rozpoczyna się w wodzie zawartej w tkance, przez co
energia strzału zaczyna się już na powierzchni skóry.
Jednak, dzięki wilgotnej błonie śluzowej, nie uszkadza tkanki, jest całkowicie bezbolesna,
koncentrując się na maksymalnym pobudzeniu kolagenu, poprzez zaistnienie
milisekundowego szoku termicznego (67st.C) wywołanego światłem lasera na całej
grubości skóry.
Frace3D
Drugim krokiem jest procedura Frace3D, polegająca na potrójnym wyładowaniu energii z
różną siłą, przez co wytwarza mikrouszkodzenia termiczne na różnych głębokościach w
skórze.
Stosowana przy użyciu specjalistycznego skanera, po zabiegu tworzy niewidzialną,
regularną strukturę mikrouszkodzeń sięgającą skóry właściwej. Powstałe podrażnienia
mocno unaczyniają stymulowane części ciała, tworząc przebudowę kolagenu i efekt
liftingu skóry.
Tak bezpieczna i precyzyjna procedura jest możliwa do wykonania, tylko dzięki
wspomnianej już precyzji lasera Fotona4D.
Piano MatrixView
Kolejna, trzecia procedura była już możliwa do wykonania przy użyciu poprzedniej
generacji laserów Fotona, ale bez możliwości zastosowania unikalnego czujnika
MatrixView, (przystawka do nowej generacji głowicy lasera) parzyła pacjentów lub była
nieskuteczna.
Mowa tu o remodelingu skory Piano MatrixView. Jest to najdłuższa procedura w całym
Endoliftingu Twarzy Fotona 4D i wymagająca największej termicznej precyzji, ale dobrze
zrobiona posiada znamiona działu rzeczy niemożliwych.
Piano MatrixView wykorzystuje super długie impulsy dzięki czemu zostaje osiągnięty
całkowity efekt stymulacji cieplnej – permanentnej.
Terapeutyczne ciepło 42 stopi Celsjusza oddziałuje na skórę właściwą bez narażania
naskórka na niepotrzebne urazy termiczne. Piano MatrixView, jako odrębna procedura
zyskuje miano – najbardziej efektywnej i efektownej w historii laseroterapii.
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SupErfacialTM
Czwartym standardowym w Endoliftingu Twarzy Fotona4D, ale nie ostatnim krokiem w
naszej klinice jest SupErfacialTM Peeling laserowy zimny to zabieg, który powoduje
odmłodzenie skóry, poprawia jej gęstość i jędrność, redukuje wszelakie blizny, zmarszczki,
uszkodzenia posłoneczne, powiększone pory i przebarwienia oraz ujednolica koloryt.
Skóra staje się odświeżona, napięta i odzyskuje utracony blask. To nieporównywalnie
bardziej precyzyjna i bezpieczniejsza metoda usuwania wierzchniej warstwy skóry aniżeli
zabiegi mechaniczne (np. mikrodermabrazja) lub chemiczne (np. kwasy). Laser wytwarza
od kilkudziesięciu do kilkuset maleńkich kolumn uszkodzeń, które są otoczone zdrową
skorą nie poddaną działaniu lasera. Powoduje to, iż skóra regeneruje się bardzo
szybko, stymulując produkcje kolagenu i elastyny. To najbardziej widoczna procedura ze
wszystkich dotychczasowych, których głównym zadaniem było pobudzenie głębszych
struktur skóry. SupErfacialTM zaczerwienia naszą skórę podczas zabiegu, a w
następnych dniach dochodzi do jej złuszczenia. To bardzo spektakularna przemiana.
Wszystkie prezentowane procedury, które z powodzeniem występują osobno, odpowiednio
wykonane podczas jednego zabiegu Endolifting Twarzy Fotona4D już po kilku dniach dają
wizualny efekt – zdrowej i pięknej skory. Jednak te najbardziej pożądane owoce, trwałej
odbudowy i naszego odmłodzenia będą towarzyszyły przez następne 12 miesięcy. Dziś
zapoczątkowany proces będzie dozował naszą przemianę, aby ostatecznie zatryumfować
po całkowitej przebudowie naszej skóry – warstwa po warstwie.
Smoothing – laserowy lifting powiek i okolic oczu
Nasze dotychczasowe doświadczenie zaowocowało piątą procedurą, dotyczącą pomijanej
okolicy ze względu na bezpieczeństwo pacjenta i skomplikowaną procedurę
przygotowawczą. Mowa tu o powiekach i okolicach oczu. Bez odpowiedniego
zabezpieczenia rogówki, niemożliwa do wykonania. MedicaLaser powstał na bazie
doświadczeń ponad dwudziestu specjalistów, w tym okulistów, co w znaczący stopniu
wpłynęło na naukowe i bezpieczne korzystanie ze światła lasera. Do najdroższych procedur
Endolifting Twarzy, dodajemy procedurę znieczulenia i zabezpieczenia sterylnymi,
metalowymi nakładkami gałek oczu, umożliwiając tym samym wykonanie odpowiednich
procedur
laserowych
podnoszących
powieki
i
redukujących
zmarszczki,
przebarwienia i zmiany wokół oczu.
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