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? LASER DIODOWY BIOSTYMULUJ¥CY
Efektem zastosowania lasera biostymuluj¹cego
jest przyœpieszanie procesu uzdrawiania przez
formowanie nowych naczynek w³osowatych,
tworzy siê mniej tkanek bliznowatych, stymuluje
produkcjê kolagenu, pomaga w procesie
odnawiania tkanki ³¹cznej, zwiêksza syntezê
ATP, zwiêksza przep³yw limfy o 200%, uœmierza
ból, ma dzia³anie przeciwzapalne,oczyszcza
organizm i skórê z martwych i zwyrodnia³ych
komórek, wywo³uje efekt termiczny.
? VACUSOUND
Fala ultradŸwiêkowa oraz delikatnie dzia³aj¹ce
podciœnienie pomaga w przekszta³caniu
zwyk³ej energii elektrycznej w ultradŸwiêkow¹
falê o wysokiej czêstotliwoœci. Fala
ultradŸwiêkowa dzia³a na
skórê poprzez stymulacjê
komórek, a lekki masa¿
rozszerza obszar dzia³ania
VACUSOUND na komórki. To
powoduje ruch cytoplazmy,
rotacjê mitochondrium, wibracjê j¹dra
komórkowego oraz stymuluje b³onê
komórkow¹. W ten sposób ulepszany jest
przep³yw krwi i limfy oraz nastêpuje wzmo¿one
dzia³anie produktów poprawiaj¹cych wygl¹d
skóry. UltradŸwiêki u³atwiaj¹ wch³anianie
witamin stosowanych przy zabiegu Bioskin.

? PODCIŒNIENIE
Podciœnienie to g³êboki stymuluj¹cy masa¿ dla
skóry. Jest to naturalny lifting twarzy, który nie
tylko przyœpiesza proces odnowy komórkowej,
co prowadzi do odm³odzenia naskórka, ale
równie¿ dzia³a stymuluj¹co na skórê w³aœciw¹.
W skórze w³aœciwej znajduj¹ siê fibroblasty —
komórki odpowiedzialne za wytwarzanie
elastyny i kolagenu, które s¹ Ÿród³em
sprê¿ystoœci, struktury i kszta³tu twarzy. Zabieg
wykonany urz¹dzeniem Bioskin dziêki
odpowiedniemu podciœnieniu unosi fa³dê
skórn¹. Mikrodrgania ultradŸwiêków o
czêstotliwoœci 3 miliony drgañ na sekundê

zapewniaj¹ optymalne oddzia³ywanie na
strukturê skóry, dziêki czemu staje siê ona
bardziej napiêta i elastyczna, poprawia siê
koloryt, jest rozjaœniona, a zmarszczki ulegaj¹
sp³yceniu. Widoczne jest wyraŸnie odm³odzenie
i ujêdrnienie skóry.
? PROCEDURA ABRALASE®
Mikrocz¹steczki tlenku glinu zostaj¹ podane na
powierzchniê skóry przez steryln¹ g³owicê.
Kiedy strumieñ cz¹steczek uderzy o
powierzchniê skóry, zostaje natychmiast
zassany z powrotem do urz¹dzenia wraz z
martwymi komórkami naskórka. W tym samym
czasie laser diodowy emituje podczerwieñ,
zdoln¹ wnikaæ g³êboko w tkanki skóry. Energia
lasera jest poch³aniana przez cytochromy
znajduj¹ce siê w tkankach. W mitochondriach

poszczególnych komórek energia œwietlna jest
przekszta³cana w energiê
komórkow¹.
Jednoczeœnie dziêki
przep³ywowi œwiat³a
zwiêksza siê
przepuszczalnoœæ
b³ony komórkowej
keratynocytów,
lepszym
od¿ywieniem,
popraw¹ pracy i
normalizacj¹
obrotu
komórkowego
(szybsz¹
produkcj¹
nowych
komórek
naskórka).
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WYPRZEDA¯: BIOSKIN SONOLIGHT
SKUTECZNOŒÆ W TERAPII TR¥DZIKU
FOTOTERAPIA TR¥DZIKU

efektywnego zniszczenia bakterii P acnes.

Fala œwiat³a lasera diodowego jest jedn¹ z
metod u¿ywanych dziœ w fototerapii tr¹dziku.
Laser przy zetkniêciu siê z powierzchni¹ skóry

Endogenna porfiryna atakuje P. acnes

STAN ZAPALNY

SEBUM
P. acnes
GRUCZO£
£OJOWY

To unikalne spektrum dzia³ania lasera o
wysokim natê¿eniu œwiat³a powoduje
namna¿anie
endogennych porfiryn
i ich fotowzburzenie
oraz efekt termiczny,
który niszczy P acnes
g³êboko pod skór¹,
czyli ma dzia³anie
przeciwzapalne.
Proces wyniszczenia
tr¹dziku:

uaktywnia ci¹g³y strumieñ œwiat³a
czerwonego, który emituje energiê i wnika w
g³¹b skóry powy¿ej 3 mm, co uskutecznia
leczenie zmian przy tr¹dziku. Unikalna
technologia lasera o Ÿródle œwiat³a
czerwonego penetruje g³êbiej i niszczy
bakterie pod skór¹.

fotony + porfiryna » wzburzone cz¹steczki
porfiryny » komórki atakuj¹ bakterie beztlenowe
» zmniejszenie gruczo³ów ³ojowych

ENDOGENNA
PORFIRYNA

Powstawanie tr¹dziku
Zatkane pory tworz¹ zamkniête beztlenowe
œrodowisko, które powoduje gwa³towny
rozwój bakterii P acnes pod skór¹. Bakterie
beztlenowe produkuj¹ porfirynê jako czêœæ
swego normalnego ¿yciowego cyklu.
Dzia³anie lasera na tr¹dzik
Technologia fototerapii lasera diodowego
polega na dzia³aniu intensywnego promienia
œwietlnego o d³ugoœci od 650 do 820nm,
który przenika tkankê w celu bezpiecznego i

Wiêcej informacji
?
na stronie internetowej

www.dlagabinetów.pl
?
kontakt e-mail

info@kosmetykaurzadzenia.pl

Rezultaty stosowania lasera po serii zabiegów:
?
czysta, pozbawiona tr¹dziku skóra,
?
po serii 8 zabiegów poprawa stanu skóry o

lub telefonicznie pod numerami:

22 622 45 66
lub

22 622 45 67
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WYPRZEDA¯: BIOSKIN SONOLIGHT
ZREWOLUCJONIZOWANA PROCEDURA ODNOWY SKÓRY
SZYBKIE EFEKTY W:
?
usuwaniu zmarszczek,
?
modelowaniu konturów twarzy,
?
usuwaniu przebarwieñ,
?
usuwaniu blizn (np.

potr¹dzikowych),
?
sp³ycaniu rozstêpów,
?
ujêdrnianiu luŸnej skóry,
?
zapobieganiu wypadania

w³osów,
?
powstrzymywaniu ³ysienia

plackowatego,
?
usuwaniu owrzodzenia,
?
usuwaniu opryszczki,
?
usuwaniu obrzêków limfatycznych,
?
powstrzymywaniu pó³paœca,
?
zmniejszaniu egzemy,
?
zmniejszaniu ³uszczycy,
?
zmniejszaniu bielactwa,
?
usuwaniu i likwidacji zw³óknieñ.

SKUTECZNOŒÆ BIOSKIN SONOLIGHT
?
zwiêkszenie iloœci w³ókien kolagenowych*,
?
zwiêkszenie œrednicy naczyñ krwionoœnych przez co nastêpuje zwiêkszenie ukrwienia i

od¿ywienie skóry*,
?
szybsze gojenie siê ran,
?
wyraŸny wzrost poziomu DNA, RNA i syntezy protein,
?
trzykrotne zwiêkszenie przep³ywu limfy*,
?
zwiêkszenie przep³ywu krwi w ¿y³ach i têtniczkach o 200%*.

*potwierdzone badaniami naukowymi.

Wiêcej informacji
?
na stronie internetowej

www.dlagabinetów.pl
?
kontakt e-mail

info@kosmetykaurzadzenia.pl

lub telefonicznie pod numerami:

22 622 45 66
lub

22 622 45 67

