Mezoterapie
Mezoterapie
Tripollar
Tripollar - neinvazivní
liposukce

Neinvazivní lifting

Elektromagnetické vlnění zajišťující rovnoměrný prostup aplikovaných látek
Ošetření zpevní uvolněnou pokožku obličeje a zjemňuje vrásky
buněčnými membránami a mezibuněčným prostorem do kůže. Nedocházi k žádnému
poranění kůže ani k bolesti.
Ošetření snižuje bolesti kloubů.
Ošetření řeší snížení tuku v partiích krku, tzv. dvojité brady, Zpevnění krku a
Radiofrekvenční přístroj třetí generace: Tripollar, je určený k neinvazivní liposukci a
obličeje.
neinvazivní lifting. Regeneruje a remoderuje kolagenová vlákna. Redukuje tuk z
tukové tkáně. Pro trvalý účinek je mezi ošetřeními doporučený interval 1 - 2 týdny.
Klinicky testováno.
Ošetření velkých ploch těla, např. stehna, nebo dvě části těla.
Ošetření zaměřené na redukci dvojité brady, zpevnění krku, obličeje. Účinek je
znásobený další procedurou - mezoterapií s kyselinou hyaluronovou. V tomto balíčku
jsou obě ošetření finančně zvýhodněná a ošetření je mnohonásobně účinnější.
3 kúry jsou základní, určené pro méně povadlou pleť.

Neinvazivní lifting

Viz výše. 6 kúr nahrazuje invazivní metodu - lifting obličeje.

Neinvazivní liposukce

Ošetření zaměřené na redukci tukové vrstvy, zpevnění pokožky, povislé kůže,
regeneraci strií, redukci celulitidy a hrbolů po invazivní liposukci.
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Platnost do:

Za pomoci zdravotní sestry odstraníte neestetické útvary na pokožce,
pigmentace, červené žilky na obličeji i nohou, hemangiomky (červená
znaménka). Velmi účinně regeneruje jizvy i strije včetně starých.

Počet kúr

IPL Anthelia – francouzský, zdravotnický přístroj v testech i dle zkušeností
zákazníků na špičce účinnosti.

Akční cena permanentky

Popis ošetření

Cana za permanentku

IPL

Popis funkce použitého zařízení

Délka ošetření

Název procedury

Cena za jednu kúru

Ceník permanentek pro Ambulanci estetické medicíny - Kosmeticko regenerační institut Zlín

Při ošetření je kladen důraz na ošetření obličeje a krku. Používá se při tom
výhod Tripollaru, mezoterapie při působení kyseliny hyaluronové.

Tělo - 25 min. - části těla-bříško, boky, paže, část stehen, pozvednutí
zadečku.

Více informací a objednávky na : www.salon-harmonie.com

