NO
W
OŚ
Ć

ZMIEŃ

Prezentacja

SWÓJ ROZMIAR

Trwałe zmniejszenie rozmiaru widoczne już po jednym zabiegu

PIERWSZA W POLSCE KLINIKA Z URZĄDZENIEM SCIZER

N

asze długoletnie i pozytywne doświadczenia z technologią
HIFU (high intensity focused ultrasound), czyli zogniskowaną falę ultradźwiękową o wysokiej częstotliwości, zachęciły
nas do szerszego zastosowania urządzeń wykorzystujących
to zjawisko. Wykorzystujący HIFU Ultraformer III, poprzez podgrzanie
tkanek na różnych głębokościach, powoduje obkurczenie nadmiernie
rozciągniętych włókien kolagenowych oraz stymuluje fibroblasty do
produkcji nowego kolagenu, co skutkuje nieinwazyjnym liftingiem wiotkiej skóry. Ponadto skoncentrowane ultradźwięki na odpowiedniej głębokości uszkadzają komórki tłuszczowe, przyspieszając ich metabolizm
a w konsekwencji powodując ich rozpad i pozbycie się nadmiernych depozytów tłuszczu z podbródka, brzucha, ud i innych części ciała. Trwałe
usuwanie komórek tłuszczowych połączone z ujędrnieniem skóry, w dodatku bez operacji i rekonwalescencji, to rozwiązanie problemu wielu naszych pacjentek. Dzięki aż 5 przetwornikom, możemy działać na różnych
głębokościach i zindywidualizować terapię. Duża grupa pacjentek, oczekuje znaczącej redukcji tkanki tłuszczowej, co wymaga zintensyfikowania parametrów zabiegu i głębokości działania fal ultradźwiękowych.
Odpowiedzią okazał się SCIZER, który wykorzystuje technologię
HIFU i pozwala działać na głębokości 13 mm. Jest to nowość w naszej Klinice.

Dzięki aż dwóm głowicom, możemy działać na wybranym obszarze, nie
powodując zmian w sąsiednich tkankach, dzięki czemu możemy modelować wybrane elementy ciała pacjenta. Fale ultradźwiękowe o dużym
natężeniu przyspieszają metabolizm a także wzmagają naturalne procesy niszczenia i usuwania tkanki tłuszczowej przez następne 8-12 tygodni.
Wtedy też obserwujemy ostateczny efekt zabiegu. Średnio pozwala on
na zmniejszenie grubości tkanki tłuszczowej o około 2,5 cm, czyli 1 rozmiar.
Ważne, że dzięki innowacyjnemu systemowi chłodzenia, które zapewnia specjalny aplikator chłodzący, powierzchnia skóry pozostaje chłodna, nawet podczas jednoczesnego stosowania dwóch głowic, a tym samym zabieg jest prawie bezbolesny. Ponadto, ze względu na pozytywny
wpływ fal ultradźwiękowych na włókna kolagenowe, usuwamy komórki
tłuszczowe nie powodując rozciągnięcia skóry.
SCIZER to nowoczesne rozwiązanie dla osób, które chcą w szybki sposób zmienić swój rozmiar, pozbyć się zbędnych centymetrów w talii, biodrach i udach, bez operacji i rekonwalescencji.

Klinika Zawodny Estetic
Oporne na odchudzanie i ćwiczenia komórki tłuszczowe, gromadzą się
ul. Ku Słońcu 58, Szczecin
przede wszystkim na brzuchu, udach, biodrach oraz ramionach. Nawet
duża utrata wagi nie gwarantuje pozbycia się ich i uzyskania wymarzo- tel. 504 948 320, 508 719 262, 508 752 460
nych kształtów. I tu jest obszar do działania dla SCIZER.
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Ekspert radzi

W tym roku skończę 50 lat, jestem w okresie menopauzalnym
i oprócz dolegliwości takich jak drażliwość i uderzenia gorąca zaczęłam zauważać również problemy ze skórą. Zawirowania hormonalne wywołały na mojej skórze nie tylko zmarszczki, ale również
pryszcze. Co powinnam zrobić, aby temu przeciwdziałać?

Nieubłaganie zbliża się okres wakacyjny. A co za tym idzie – odsłanianie ciała. W związku z tym, że uprawianie sportu nie jest moją mocną stroną pomyślałam o zabiegach odchudzających w gabinetach
medycyny estetycznej. Kolorowe czasopisma zapewniają, że dzięki
różnym maszynom, możliwe jest zgubienie wielu centymetrów w obwodzie. Moim największym kompleksem jest brzuch. Który zabieg
Menopauza ma wpływ na cały organizm i wiąże się nie tylko z radykal- najszybciej mnie odchudzi?
nym obniżeniem poziomu estrogenów. Gospodarka hormonalna całego
organizmu zostaje zaburzona. Jaki ma to wpływ na skórę? Gwałtownie Pani Karolino, medycyna estetyczna pomimo swej szerokiej gamy zaspada w niej produkcja kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego. Za- biegów i sprzętów nie zawsze jest w stanie sprostać oczekiwaniom paburzeniu ulega też proces różnicowania się keratynocytów. To wszystko cjentów. Na początku rozpoczęcia różnego rodzaju terapii wyszczuplapowoduje mnóstwo niekorzystnych zmian w jej wyglądzie. Skóra staje jąco – modelujących powinno omówić się istniejący problem oraz efekty
się cieńsza, bardziej sucha, wiotka, traci ładny koloryt, pojawiają się na jakich możemy oczekiwa. Należy również mieć na uwadze, że najlepsze
niej plamy i przebarwienia. W tym okresie warto regularnie korzystać efekty zabiegów uzyskamy, jeżeli połączymy je ze zbilansowaną dietą
z zabiegów kosmetologicznych i medycznych. Nie muszą by, ani bardzo oraz aktywnością fizyczną. W naszej ofercie znajdują się zabiegi o zróżdrogie, ani bardzo inwazyjne, ważna jest natomiast systematyczność. nicowanym mechaniźmie działania jak ultradźwięki, fale radiowe, pole
W przypadkach problematycznej skóry (skłonność do okresowych sta- elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (Accent Prime, Ultrafornów zapalnych – pryszcze) zalecam LED terapię, a następnie wykony- mer, Venus Legacy, Vanquish, Pelleve) – dobierane indywidualnie w zawanie systematycznych i indywidualnie dobranych peelingów oraz IPL leżności od wskazań i oczekiwań pacjenta. Ilość potrzebnych zabiegów
terapię. W przypadku zmarszczek możemy wspomóc się organicznymi uzależniona jest od skali problemu, od wyboru danej terapii. Nowością
wypełniaczami lub zabiegami mezoterapii z kwasem hialuronowym jest urządzenie SCIZER wykorzystujące technologię HIFU - skoncentroi hydroksyapatytem wapnia. Natomiast przy skórze wiotkiej z drobnymi wanych ultradźwięków o wysokiej energii, co skutkuje nieodwracalnym
zmarszczkami i pojawiającymi się niedoskonałościami możemy zapropo- niszczeniem komórek tłuszczowych na głębokości 13 mm oraz wyraźnować terapię łączoną, polegającą na poddaniu skóry działaniu lasera nym zmniejszeniem obwodów ciała. W przeciwieństwie do innych terafrakcyjnego, a następnie aplikacji Pani własnego osocza bogatopłyt- pii jest to zabieg z reguły jednorazowy. W przypadku, gdy chciałaby Pani
kowego. Laser punktowo termicznie uszkodzi skórę, stymulując ją do podjąć bardziej radykalne kroki możemy zaproponować lipolizę laserointensywnej regeneracji. Z kolei osocze, dzięki wysokiej koncentracji wą, liposukcję wspomaganą ultradźwiękami - Vaser lipo lub tzw. liposukczynników wzrostu, jeszcze silniej pobudzi procesy naprawcze. Gojenie cję wodną WAL – Body Jet. Jest to zabieg z reguły jednorazowy, dający
nastąpi dość szybko, a skóra z pewnością będzie jędrniejsza, gładsza natychmiastowe rezultaty, które widoczne są po ustąpieniu obrzęku.
oraz bardziej nawilżona i świetlista.
Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas: redakcja@eprestiz.pl
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