health & beauty

Липолазер
е новата липопластика

Лазерната липосукция в Студио Dupissima
е напълно естествен метод за отслабване
и скулптуриране, който възвръща
комфорта и лекотата при движение. За
разлика от стандартната липопластика,
при лазерната не се усеща никаква
болка, както по време на процедурата,
така и след нея. Не е необходима пълна
упойка, нито възстановителен период.

Подаваната от апарата енергия е
напълно контролирана, безопасна и без
странични ефекти. Нискочестотен
лазерен лъч въздейства на мембраните
на мастните клетки, в следствие на
което те изменят пропускливостта си.
Освобождава се ензимът липаза, който
разгражда мазнините до триглицериди и
мастни киселини. Получените вещества
се изхвърлят по естествен начин от
тялото с помощта на лимфата. Добре е
процесът по отвеждането им от организма
да бъде допълнително стимулиран през
следващите дни чрез масаж, движение
и прием на вода. Наред с разграждането
на мастните депа, лазерната топлина
предизвиква и хиперплазия на колагена и
еластина, което прави кожата видимо
по-стегната и еластична. Липолазерът

може да се използва за отстраняване на
неестетичните мазнини във всяка част
от тялото – седалище, бедра, корем, ръце,
дори двойна брадичка. Резултатът настъпва
бързо, като още след първата процедура се
наблюдава видимо намаляване на обиколката
в третираната зона. В зависимост от
търсения ефект може да се направи курс от
няколко последователни терапии. Ефектът
се запазва във времето и при изграждане на
здравословен режим на хранене и движение
е много малко вероятно мастните
натрупвания да се появят отново.
Цената на процедурата при 30мин. Lipolaser
+ 30 мин. пресотерапия е 80лв, а при 60 мин.
Lipolaser + 30 мин. пресотерапия е 130 лв.
При закупуване на 10 процедури, получавате
2 безплатни.

Безиглената мезотерапия –
напълно безболезнена красота
Мезотерапията е медицинска техника на
пряко третиране на тъканите с активни
лекарствени или подхранващи средства,
чрез интрадермални микроинжекции. Прилага
се при редица проблеми в естетичната
сфера: отлагане на мазнини, целулит,
косопад, акне, белези, стрии, бръчки,
ревитализация, обем на кожата, мелазма,
обезболяване, т.н. Мезотерапията е
безопасна, прогресивна и ефективна
техника. Тя е ефективна алтернатива
или допълнение към пластичната
хирургия като липосукция и лифтинг,
отстраняване на белези, т.н. За разлика от
хирургичните операции, мезотерапията не
е толкова болезнена, не изисква време за
следоперативно възстановяване, плътни
превръзки или обезболяване. И все пак
клиентите търсят още по-малко болка и
още по-големи резултати. Трансдермалната
електропорация е 100% безболезнено
решение, базирано изцяло на електропорация
с Viora Infusion.
Как действа безиглената мезотерапия?
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Електропорацията създава микроканали
в кожата и клетките, които позволяват
всяко вещество да бъде приложено
върху повърхността на кожата, за да
бъде абсорбирано от кожата и вътре
в клетките. Viora Infusion се опират на
принципа на електропорацията, която
настъпва в резултат на импулсен ток с
продължителност на импулса между 150
до 300 ms без обръщане на полярността.
Електропорацията позволява да бъдат
прилагани всички вещества, независимо
от полярността на продукта, дори
маслообразните продукти.
Предимства на Viora Infusion:
• Подходящо за всякакъв тип кожа; не води
до увреждане на кожата; не предизвиква
чувствителност към UV лъчи; не носи риск
от трайно обезцветяване на кожата; може
да се използва върху изтънена кожа, която
вече е била третирана с химически пилинг и
лазери; като допълнение към мезотерапия
и фракционна мезотерапия; върху лицето,
шията, деколтето и всичко останали

части на тялото, които изискват лечение.
Изследванията сочат, че технологията,
основана на принципа на електропорация,
увеличава ефективността на стерилните
локални лечения с няколко стотин процента.
Това силно подобрява ефективността на
продуктите, но увеличава и рисковете от
инфекция и алергична реакция. Важно е да се
използват само стерилизирани коктейли
и да се прилага съответната грижа след
извършване на процедурите, като маски
Meso-T и Smart mix.
• 100% безболезнено.
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