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S

kin Needling to technika nakłuwania skóry za pomocą igły akupunkturycznej, używana w celu:
• reaktywowania, pobudzania produkcji
melanocytów na obszarach przebarwionych, co pomaga tym samym wrócić skórze do jej naturalnego zabarwienia;
• redukcji zmarszczek poprzez pobudzenie or-
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Skin Needling

Nowatorska metoda, wykorzystująca
urządzenia do makijażu permanentnego
w zabiegach kosmetycznych

ganizmu do wytwarzania większej ilości kolagenu w miejscach intensywnie nakłutych;
• usuwania twardych włókien kolagenu
u osób z bliznami, w celu ich rozluźnienia
i wygładzenia.
|| Zalety zabiegów:
• Są bezpieczne, szybkie i łatwe do wykonania w krótkim czasie. Dzięki uzyskanym efektom oraz szybkiej regeneracji
klienci bardzo chętnie z nich korzystają.
Jedna 30-minutowa sesja jest wystarczająca na przeprowadzenie terapii na pojedynczym obszarze dla każdego z tych
trzech powyżej wymienionych rodzajów
terapii (przykładowo twarz lub dekolt).
• Są rentowne – bardzo niski koszt zabiegu,
krótki czas pracy.
• Gwarantowane efekty – klienci prawie
zawsze widzą poprawę.
|| Redukcja zmarszczek
Nakłuwanie skóry twarzy (leczenie indukcyjne kolagenem) jest unikalnym procesem,
który wspomaga wydobycie naturalnego
kolagenu skóry w obszarach, gdzie nastąpił
jego zanik. Procedura ta okazała się skuteczna w niwe- tkance kolagen, potrzebny do odnowy uszkodzonego
lowaniu zmarszczek na twarzy, zmniejszaniu „kurzych

miejsca. Bogactwo kolagenu, które dociera do nakłutych

łapek” i zmarszczek na twarzy. W rezultacie zabiegu ela- tkanek, odnawia uszkodzone komórki, tworząc miękką,
styczność skóry, wszelkiego rodzaju bruzdy lub głębokie
blizny ulegają zauważalnej poprawie. Ten prosty sposób
pomaga w przywracaniu integralności skóry, terapia

subtelną warstwę, wygładzającą zmarszczki i blizny.
Nakłuwanie skóry stało się bezpiecznym i skutecznym
sposobem pobudzania naturalnej produkcji kolagenu.

stymuluje kolagen w naskórku i warstwie skóry wła-

Po zabiegu skóra może mieć różowo-czerwone za-

ściwej. To z kolei znacznie poprawia kondycję leczonych

drapania, przypominające zadrapania kota, utrzymu-

obszarów. Nakłuwanie skóry twarzy jest często porów- jące się do kilku dni – w zależności od trudności czy
nywane z zabiegami wykonywanymi za pomocą derma- głębokości leczonego obszaru. Na drugi dzień po zarollera. Niektóre z nich są reklamowane jako służące do

biegu można zastosować makijaż mineralny na twarz.

użytku domowego. Jednak zabiegi wykonywane przez

W dzień zabiegu tylko i wyłącznie preparaty z zawar-

specjalistę są bardziej skuteczne, ponieważ urządzenie

tością witaminy A i C, gojące maści – np. bephanten,

może kierować igłę bezpośrednio w poszczególne szcze- alantan. Codzienne korzystanie z produktów, zawieraliny zmarszczki czy blizny po trądziku.

jących kolagen, witaminę C, ceramidy lub kwas hialu-

Skin Needling, poprzez precyzyjne nakłucia steryl- ronowy, przyspiesza leczenie po każdej sesji zabiegowej.
nej igły w odpowiednią warstwę naskórka, wytwarza

Do codziennego użytku jest zalecany krem z filtrem

miniurazy. Zaalarmowany mózg wysyła uszkodzonej

przeciwsłonecznym minimum SPF 30+.
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|| Odbudowa melanocytów
Odbudowa melanocytów to proces regeneracji skóry
poprzez produkcję melaniny. Stymulowanie melanocytów w naskórku wspomaga usuwanie białych plam
skórnych, plam starczych, jak również obszarów zabarwionych na ciemniejsze odcienie. Po zastosowaniu zabiegu przebarwione obszary powracają do naturalnego
odcienia skóry pacjenta. W praktyce zabiegi osiągają
90% skuteczności w przywracaniu skórze odpowiedniej produkcji melatoniny. Zabieg polega na nakłuciu
sterylną igłą warstwy skóry właściwej – ta terapia jest
najgłębszą spośród trzech omawianych. Poprzez nakłucie, do mózgu jest wysyłany sygnał o braku pigmentu w skórze. Mózg wysyła do nakłutej tkanki melaninę,
w celu uzupełnienia braku pigmentu.
|| Blizny
Scar Relaxation to proces uwalniania twardych, włóknistych pasm kolagenowych z tkanek przykurczonych
lub pokrytych bliznami. Blizny poparzeniowe, chirurgiczne i inne tkanki, które zostały wypaczone przez
nadmiar produkcji kolagenu, zostaną zmiękczone,
wygładzone i spłaszczone dzięki temu zabiegowi. Scar
Relaxation polega na nakłuciu sterylną igłą warstwy
naskórka – blizny i tym samym wysłaniu do mózgu sygnału o rozbicie włóknistych pasm w bliźnie.
Rezultaty tego zabiegu to: zmiękczenie twardości
i konsystencji blizny, jak również zwiększenie zakresu
ruchu obszaru skóry pokrytego blizną. W większości
przypadków, klienci odzyskują całkowity zakres ruchu.
Skuteczność zależy również od liczby zabiegów, jak i od
ciężkości przykurczu tkanek. Rezultaty tego zabiegu są
często zdumiewające.
Skin Needling jest wspaniałym zabiegiem, dzięki
któremu uzyskujemy bardzo dobre efekty. Możemy go
stosować jako zabieg uzupełniający do innych zabiegów pielęgnacyjnych. Świetnie sprawdza się w terapii
przeciw rozstępom i wiotkiej skórze na brzuchu po ciąży, gdy połączymy go z działaniem lasera.
Zabieg jest stosunkowo prosty, a jednocześnie daje olbrzymie możliwości poszerzenia oferty o nowe zabiegi.
Można go wykorzystywać samodzielnie, jak również
w połączeniu z innymi terapiami.
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