Ultrahangos mell- és
dekoltázs feszesítés
A bőr erős mélyszöveti hidratálásával és energizálásával több
lépcsőben javítja annak struktúráját, fokozza a sejtmegújulást,
segíti a bőr megfiatalodását. A szépítő kezeléssorozat
öregedést gátló koncentrált hatóanyagai javítják a mell és
dekoltázs tónusát, a szövetállományt új életre keltik.
Erősen feszesít! A különböző természetes hatóanyagokat
(gyümölcs, züldség, egyéb növényi kivonatok, argánolaj
is, amit Marokkó aranyának is hívnak igen magas
hatóanyag tartalma miatt) ultrahanggal juttatom a bőr
mélyebb rétegeibe.
A kezelés időtartama kb 25-30 perc.
Az ultrahang működési elve:
Mechanikus hatás:
A húzó- és nyomó/ toló hatás következtében, azaz a masszázs során a sejtalkotók mozgásba jönnek.
Kis intenzitást alkalmazva, a belső szövetmasszázs fokozza a sejtanyagcserét, a sejtregenerációt és a
vérbőséget.
Termikus hatás:
A váltakozva összenyomódó, majd széthúzódó sejtrészecskék termikus hatást hoznak létre. Ez, a
mozgásból adódó energia megváltoztatja a test hőenergiáját.
A nagyobb értékű ultrahang teljesítmény- és kezelési időtartam választása esetén a felmelegedés
arányosan fokozódik. A hőhatás az izmokban, az inakban, az idegekben, a csontokban, valamint a
szövetek különböző rétegeiben jön létre.
Kémiai hatás:
A membránok és a hibátlan (sértetlen) bőr következményeként javul az elektrolitos testoldatok
diffúz képessége.
Biológiai hatás:
Anyagcsere fokozás
Bőrregenerálás
A szövetek pH értéke eltolódik a lúgos kémhatás irányába.
Vérbőség, erősödő- fokozódó vérkeringés,
A szövetekben fokozódik a felszívódás,
Gyorsul a nyirokáramlás,
Lazul az izomzat,

Fokozódik a perifériás idegek ingerületvezető-képessége.
ÖSSZEGEZVE AZ ULTRAHANG BŐRRE GYAKOROLT FIZIOLÓGIAI HATÁSÁT:
Sejtanyagcsere-fokozás,
Bőrregenerálás,
Vérbőségfokozás,
A hatóanyagok felszívódásának elősegítése az epidermiszbe,
Nyirokáramlás-fokozás,
Izomlazítás,
KOZMETIKAI KEZELÉSEK SORÁN, ULTRAHANGOT A KÖVETKEZŐ ESETEKBEN
ALKALMAZUNK:
A bőrfelszín kisimítása
A bőrstruktúra finomítása
Az arc, a test és dekoltázs regeneráló kezelései
A hatóanyagok mélyebb rétegekbe juttatása és bent tartása
Rozácea és teleangiektázia (hajszálerek tartós tágulása) kezelése
Pigment foltok
Felszíni perifériás véráramlás fokozása:
lifting kezelés esetén
hegek kezelése esetén
tisztátalan bőr kezelése esetén
cellulit kezelés esetén.
ELLENJAVALLATOK:
Betegségek esetén, mint pl. lázállapot, akut gyulladás, amikor a meleg/ hőhatás alkalmazása tilos.
Azon betegek esetén, melyeknél a mechanikai befolyás/ ráhatás –pl. trombózisos, visszeres- tilos.
Akinél szemgolyó, az agy, a gerincvelő besugárzása tilos.
Akinek beültetett pészmékere van.
Vérkeringési problémák-, a szívvérkeringési teljesítőképesség nem megfelelő működése-, a szívkoszorúerek
megbetegedései- és szívritmuszavar esetén.
Tumor (rosszindulatú daganat) esetén.
Tuberkulózis és gyomorfekély esetén.
Állkapocs implantátum esetén az orvos véleményét ki kell kérni.
Akut ízületi reuma esetén.
Sugárterápia után.
Megváltozott bőrkép esetén (fertőzéses betegségek, gyulladások, plasztika, bőrfeszesítés)
A tobozmirigy hézag (rés) területén, Epifízis (a tobozmirigy és a nyakcsigolyák közötti rés) nem magasabban, mint ahol
a harmadik nyakcsigolya helyezkedik el.

