Nové – přístrojové ošetření
v kosmetickém studiu Bella Donna
Diamantová mikrodermabraze
umožňuje získat svěží a jemnou pokožku s využitím diamantových
nástavců. Součinnost diamantové dermabraze a vakuového systému
vede k odstraňování nečistot z pórů a především odumřelé povrchové
vrstvy kůže. Jde o velmi jemné a bezpečné ošetření pokožky. Působení
vakua zlepšuje lymfatickou drenáž obličeje, stimuluje krevní oběh a
detoxikuje pokožku (výrazně se tak zkvalitní průchodnost kůže pro další
aplikované
prostředky).
Kombinace
všech
účinků
vakuové
mikrodermabraze vede postupně k novotvorbě kolagenních a
elastinových vláken, nastartuje se tedy růst nových, zdravých a
elastických kožních buněk, odolných vůči vnějším vlivů a zpomalí se tak
další stárnutí pokožky. Metoda diamantové mikrodermabraze je v USA v
současné době nejžádanější metodou neinvazivní kosmetické
dermatologie. Díky tomu, že metoda nemá žádné vedlejší nežádoucí
účinky a téměř žádné kontraindikace, nemá v oblasti péče o pleť
konkurenci.
Využití
vyhlazení jemných vrásek
vylepšení vzhledu až odstranění jizviček po akné, pooperačních
jizev a strií,milií
hloubkové čištění pórů, redukce rozšířených pórů
odstranění povrchových pigmentací a stařeckých skvrn, barevné
sjednocení pleti
snížení produkce kožního mazu u mastné pleti
zlepšení prokrvení
rejuvenace a regenerace pleti (omlazení a prevence stárnutí)

Výhody
žádné vedlejší nežádoucí účinky
efektivní metoda pro všechny typy pleti /vyjímka silná kureroza
účinná a naprosto bezpečná, šetrná metoda
dodá pleti celkově zdravý a svěží vzhled
velmi vhodné pro pleť citlivou na chemické přípravky
výsledky viditelné po jediném ošetření
nezpůsobuje žádná výrazná omezení po ošetření
Viditelná proměna

Výsledky dosažené touto metodou jsou na první
pohled výrazné hned i po jediném ošetření. Odcházíte krásnější se
svěží, mladě a zdravě vypadající pletí.
Počet ošetření záleží na celkovém stavu pleti, jejím biologickém stáří
a kombinaci s jinými metodami, doporučuje se nejlépe 3 sezení v
intervalu 1x za čtrnáct dnů a následně1x za měsíc udržovací proces.
Co obsahuje ošetření diamantovou mikrodermabrazí :
Odlíčení, jemný peeling ultrazvukovou špachtlí, vyčištění
diamantovou mikrodermabrazí, zapracování séra ultrazvukovou
špachtlí, maska se spoluúčinkem biostimulačního laseru na zklidnění
pleti, závěrečný krém.
Přístrojové ošetření s viditelným účinkem do 1h

690,-

Ošetření diam.mikrodermabrazí k běžnému ošetření

+100,-

