Komerční prezentace

Mikrojehličková radiofrekvence Liftron
– vrásky, strie a jizvy jsou pryč!
Dejte sbohem vrásčité pleti, povislé pokožce a jizvičkám na vaší
kráse. To vše a ještě mnohem více dokáže bez použití skalpelu přímo zázračné
ošetření přístrojem Liftron.
Liftron dokáže omladit pleť o 5 let, což je rozhodně nejúčinnější neinvazivní ošetření 21. století. Výborné výsledky má zejména
u strií.
Do nedávna bylo možné problém strií pouze mírně zredukovat,
ale nikdy nebyl efekt tak výrazný jako s použitím mikrojehličkové
frakční radiofrekvence Liftron. Již po první proceduře budete
nadšeny, jelikož i mnoho let staré strie dokáže téměř zneviditelnit.

Obličejové zákroky
l neinvazivní facelifting – vypnutí pokožky
l odstranění mikrovrásek, výrazná redukce hlubokých vrásek
l vyhlazování a vypínání pokožky na obličeji, krku, dekoltu
l stažení rozšířených pórů, vyhlazení jizev po akné
l redukce a vypnutí podbradku
l léčba akutních projevů akné

Tělové zákroky
l vynikající redukce strií i např. v oblasti prsou
l zpevnění a omlazení ochablé a povislé kůže na břichu,
pažích, kolenou atd.
l redukce nadměrného pocení
l zmírnění projevů keratosis pilaris
l omlazení hřbetů rukou
Radiofrekvence se v estetické medicíně používá již od 70. let minulého století, ale teprve až technologie mikrojehličkové frakční
radiofrekvence přinesla v této oblasti opravdovou revoluci. Nyní
je možno s touto technologií dosáhnout ještě lepších výsledků
než při použití frakčních CO2 laserů, a to bez nutnosti dlouhé
rekonvalescence a vyhýbání se UV záření.
Frakční mikrojehličková radiofrekvence Liftron působí na principu řízeného průniku sady pozlacených jehliček do předem stanovené hloubky v dermis, dle indikace použití. V době průniku
těchto jehliček je aktivována také přesně řízená radiofrekvenční
energie (v řádech ms). Efekt je dán jednak samotným fyzickým
poškozením tkáně, tak zároveň cíleným působením radiofrekvence v dermis přímo u kolagenních vláken. Unikátní přístroj Liftron
se od ostatních liší zejména tím, že je ošetření téměř bezbolest-

né a down time je zde pouze v řádu několika málo hodin. Dále
možností volby izolovaných a neizolovaných jehliček, s tím souvisí možnost širšího spektra řešených problémů. Přístroj Liftron je
také jediný přístroj na trhu, který mohou díky volitelnému průniku
jehliček již od 0,2 mm obsluhovat i zdravotní sestry či kosmetičky.
Cena zákroku již od 1900 Kč.
Více informací o ošetření můžete nalézt např.
na www.mikrojehlickova-radiofrekvence.cz

