plasztika VIVACE – frakcionált mikrotűs RF

Jelentős
javulás
érhető el
az aknés
bőrön is!

Ötféleképpen
fiatalodik az arc

Az év legnagyobb slágerei azok a kezelések, amelyek során a Drakula-terápiát
kombinálják különféle módon. A VIVACE készülék óriási előnye, hogy ötvözi a
frakcionált lézert, a rádiófrekvenciát, a dermarollert és a pulzáló fényterápiát!
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z a kombinált kezelés fiatal bőrre azért
ajánlott, hogy megőrizze annak üdeségét, és gátolja az idő múlásával
járó, nemkívánatos folyamatokat. Érett vagy problémás bőr
esetén pedig azért, mert látványos és igen gyors megújító hatást lehet vele elérni.
– A Revital Plusz kombináció
alapja a legújabb csúcstechno-

lógiás arcfiatalító eljárás, a VIVACE, amelyet kiegészítünk a jól
bevált PRP-/Drakula-terápia kényeztető, tűszúrások nélküli
változatával és egy hatásfokozó
peptidgélmaszk-kezeléssel –
magyarázza dr. Poroszkai Mária
bőrgyógyász szakorvos. – A kezelések hatására a bőr feszesebb, tömörebb lesz, az arc
kontúrja látványosan javul, a
tág pórusok nagysága csökken,
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köszönhetően a bőr sokkal rugalmasabb és ránctalanabb
lesz. A rádiófrekvenciás energia
javítja az aknés területeket azáltal, hogy csökkenti a pórusok
méretét, és szabályozza a fag�gyútermelődést. A kezelést kék
LED-fénnyel kiegészítve a pattanások kialakulásában jelentős szerepet játszó probionibacterium acnes baktériumokat
tudjuk hatástalanítani. A Revital
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Vért vesznek Évitől...
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Nem szúrják be,
csak rácsepegtetik
a plazmát az arcra
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Az utolsó lépés a peptidgélmaszk felhelyezése
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Kinek ajánlott: Mindenkinek
30 és 60 év között.

Mikor nem alkalmazható:

A készülékben
mikrotűk vannak

mellett a beavatkozás előnye,
hogy csak minimális fájdalommal jár, és utána azonnal ki lehet menni az utcára, nincs semmi nyoma.

...a saját véréből készül
a speciális plazma
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A kezelő
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saját véréből készült, speciális, növekedési faktorokban gazdag
plazmát – amelyet a Drakulaterápia során is alkalmazunk –
teljesen fájdalommentesen, tűszúrások nélkül visszük rá a bőr
felületére, és a VIVACE kezelés
során keletkezett mikrocsatornákon keresztül jut be a bőrbe.
Szükség esetén a PRP-t beinjektáljuk a legproblémásabb területekre is (pl. a szemkörnyékre, az orr-ajak barázdára). Az
utolsó lépés a peptidgélmaszk,
amitől nemcsak mélyen hidratálódik a bőr, de gyorsul a vérplazma bejutása is a bőr mélyebb rétegeibe. Az eredmény
azonnal látszik, de hat hét, mire
a kollagéntermelődés beindul.
A kezelés másfél óra, ami után
négy óra múlva bezárulnak a
szúrt sebek. A hatékonysága

Rádiófrekvenciás
impulzusokkal
stimulálják a bőrt

Érzéstelenítővel
kenik be az arcot
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és az aknés hegek is jelentősen
halványodnak.
A bőr középső rétegében
mikroszkopikus méretű csatornákon keresztül leadott rádiófrekvenciás impulzusok stimulálják az új kollagén- és elasztikus rostok termelődését.
A szinte teljesen fájdalommentes mikrotűszúrások minimális
felszíni sérülései sebgyógyulási
folyamatot indítanak be, ennek

TUdtA?

Sári Évi: „Azonnal élettel telibb lett a bőröm!”

Sári Évi énekesnő-színésznő
természetes szépség, még a haját is maga festi. De azt ő is be-

Pacemaker, beállítatlan magas
vérnyomás, terhesség, szoptatás, gyulladás esetén.
Mire jó: Arclifting, -fiatalítás,
-feszesítés, továbbá tág pórusok, aknék, hegek és striák
kezelése, műtéti hegek halványítása.
Mi történik: 20-30 perces felszíni érzéstelenítés után a kezelés 20-45 perc. Ezután speciális hatóanyagokat is bejuttatnak a bőrbe a megnyitott
csatornákon keresztül. Ezt követően a bőr nyugtatására hűtést és táplálómaszkot alkalmaznak. Az ideális eredmény
eléréséhez a kezelés háromszori-négyszeri ismétlése javasolt, négyhetes időközönként.
Kockázat: Nincs.
Gyógyulási idő: 2-3 órára
bőrpír, egyes esetekben a
szem környékén kis duzzanat
keletkezik, ami a kezelés után
néhány órán belül megszűnik.
Ár: Teljes arc: 130 000 Ft/alkalom; nyak-dekoltázs: 130 000
Ft/alkalom; arc + nyak-dekoltázs: 190 000 Ft/alkalom.
(Fehérhajó Revital Center)

látta, hogy egy idő után már
tenni kell azért, hogy megőrizze
a bőre fiatalságát. Alapos utánajárást követően választotta
ezt a fajta kezelést.
– Nem bírom a fájdalmat, és
mivel három színházban is játszom, nem engedhetem meg
magamnak, hogy napokig látszódjon a beavatkozás nyoma –
mondta Évi, miközben a kezelés
után az arcát tanulmányozza a
tükörben. – Tényleg nincs pirosság, duzzanat a bőrömön, viszont már most látszik, hogy
élettel telibb lett.
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