Agent do zadań
specjalnych

Z wiekiem znacznie zmienia się nasz wygląd, który nie odpowiada do końca naszym oczekiwaniom. Twarz wygląda na zmęczoną, zmianie ulega
również jej owal. Jest to spowodowane utratą elastyczności skóry, osłabieniem włókien kolagenowych i zanikiem tkanki tłuszczowej. Problem nie
kończy się jednak na twarzy, dotyczy również naszej sylwetki.
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Wibracje emitowanych ultradźwięków niszczą błonę komórek tłuszczowych, powodując ich sukcesywny rozpad oraz uwolnienie nagromadzonego tłuszczu, który w kolejnym kroku jest wydalany z organizmu. Accent Prime stosuje również technologię tzw. „ciepłych ultradźwięków”,
które generują skompresowaną falę ultradźwiękową co wywołuje zjawisko kawitacji, czyli niszczenie lokalnych depozytów tłuszczu podwyższoną temperaturą. Podczas pracy na urządzeniu Accent Prime w zaAccent Prime jest urządzeniem światowej klasy, nazywany w kuluarach leżności od przypadku można pracować albo „ciepłymi” albo „zimnymi”
„agentem do zadań specjalnych”. Oferuje klinicznie sprawdzone rozwią- ultradźwiękami. Istnieje również możliwość łączenia obu technologii co
zanie, które gwarantuje satysfakcje. Dzięki połączeniu fal radiowych zwiększa efektywność zabiegu.
i ultradźwięków ma moc niwelowania tkanki tłuszczowej z wybranych
okolic ciała. Zastosowanie wspomnianego połączenia pozwala na wyko- Dzięki Accent Prime pozbędziemy się uporczywej tkanki tłuszczowej,
nanie przy użyciu Accent Prime zabiegów bezbolesnych, bezpiecznych, bezboleśnie i trwale z obszaru całego ciała i twarzy. Accent Prime daje
nie wymagających rekonwalescencji oraz charakteryzujących się dosko- wyjątkowe rezultaty w kształtowaniu pośladków, linii bioder i brzucha,
nałymi efektami. Zabiegi zaleca się przeprowadzać w serii 4-6 zabiegów, likwiduje skutecznie problem „drugiego podbródka”, skutecznie redukudzięki czemu ich rezultaty są bardzo szybko widoczne. Efekty narastają je cellulit, nadaje skórze witalność i jędrność dzięki czemu wyglądamy
w czasie jej trwania, a procesy przebudowy i regeneracji tkanek, a także młodziej i zdrowiej.
spłycenia zmarszczek są pobudzane i podtrzymywane kolejnymi sesjami zabiegowymi powtarzanymi w regularnych odstępach czasu. Ogromnym atutem ACCENT PRIME jest głowica zabiegowa wyposażona w dużą
końcówkę w kształcie talerza. To właśnie dzięki takiemu rozwiązaniu
przeprowadzany zabieg może trwać nawet 20 min.
Klinika Zawodny Estetic
ul. Ku Słońcu 58, Szczecin
Opatentowana technologia tzw. „zimnych ultradźwięków” działa se- tel. 504 948 320, 508 719 262, 508 752 460
lektywnie na komórki tłuszczowe, nie naruszając otaczających tkanek.
raz z początkiem Nowego Roku Klinika Zawodny jako
pierwsza w Szczecinie oferuje swoim pacjentom światową nowość, urządzenie Accent Prime do wykonywania
zabiegów poprawiających napięcie skóry, modelujących
ciało, wyszczuplających, redukujących cellulit, poprawiających napięcie
skóry ciała i twarzy bez ingerencji skalpela.
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Zdrowie i uroda

