Szanowni Państwo,
W okresie jesienno-zimowym wprowadzamy do oferty usuwanie
blizn i przebarwień potrądzikowych laserem frakcyjnym CO2 
Laser frakcyjny CO2 ma także zastosowanie w usuwaniu zmarszczek,
blizn innego pochodzenia oraz rozstępów. Działa poprzez wytworzenie w
skórze niewielkich „dziurek” pozostawiając wokół siateczkę utworzoną z
wysp nieuszkodzonej skóry. Z tych miejsc postępuje gojenie, które dzięki
zastosowanej technologii pozwala na przebudowę skóry. Uzyskane w
naskórku i kolagenie w skórze właściwe zmiany dają trwały efekt
poprawy.
Przed zabiegiem – przygotowanie:









Konieczna jest wcześniejsza wizyta sprawdzająca brak
przeciwskazań do zabiegu, możliwości techniczne jego wykonania
oraz ocena czasu przewidywanego na jego wykonanie
Golenie przed laseroterapią nie później niż 24 godziny
przed zabiegiem
W przypadku zabiegu wykonywanego na twarzy, osoby, które mają
skłonność do pojawiania się opryszczki powinny profilaktycznie
zażyć leki przeciwopryszczkowe (Heviran).
Przez ok. miesiąc przed zabiegiem nie należy poddawać się
zabiegom kosmetycznym typu mikrodermabrazja, peelingi
chemiczne, zabiegi laserowe.
40 minut przed zabiegiem wykonywane jest znieczulenie
miejscowe- należy zgłaszać się na zabieg dokładnie o ustalonej
podczas wizyty wstępnej godzinie.

Zabieg – efekty:





Podczas zabiegu nie powinniśmy odczuwać bólu, ewentualnie
może pojawić się uczucie mrowienia.
Zabieg nie gwarantuje pełnego powrotu skóry do stanu sprzed
pojawienia się zmian. Oczekiwane efekty zabiegu należy omówić
na wizycie przygotowującej do zabiegu.
W zależności od usuwanej zmiany, najlepsze efekty przynosi seria
2-5 zabiegów przeprowadzonych w odstępnie 4-6 tygodni.Niektóre
defekty wymagają indywidualnie dobranej ilość zabiegów,
adekwatnej do natężenia problemu. Ponieważ regeneracja
komórek trwa około 28 dni, na kolejny zabieg można przyjść
właśnie po takim czasie.



Uzyskane efekty można w pełni ocenić dopiero po ok. 3
miesiącach od 1 zabiegu.

Odczucia po zabiegu:



Bezpośrednio po zabiegu przez ok. 2 godziny pacjent odczuwa
dyskomfort podobny, jak po intensywnym opalaniu
Następnie przez 2-3 dni utrzymuje się rumień i obrzęk obszaru
skóry poddanego laserorerapii. Potem może pojawić się
nieznaczne przyciemnienie skóry, które ustępuje w ciągu kilku dni,
oraz powierzchowne złuszczanie naskórka, które jest efektem
procesu odnowy.

Zalecenia pozabiegowe:





Po zabiegu należy unikać słońca i bezwzględnie przez okres 4-6
tygodni stosować filtry przeciwsłoneczne (SPF 50) przed wyjściem
na zewnątrz.



Przeciwwskazania do zabiegu:
- ciąża i okres karmienia piersią
- świeża opalenizna (przez ok. 2 tyg od opalania)
- przyjmowanie doustnych retinoidów (np.Izotek) oraz okres ok.
miesiąca od przyjęcia ostatniej dawki;
- stosowanie substancji i leków światło uczulających np.
dziurawiec, niektóre antybiotyki (Tetralysal),
- aktywna infekcja bakteryjna lub wirusowa na skórze
- choroby nowotworowe
- cukrzyca
- przewlekłe choroby skóry, takie jak: łuszczyca, liszaj płaski,
atopowe zapalenie skóry
- skłonność do tworzenia przerosłych blizn.











·

Bezpośrednio po zabiegu można stosować chłodne okłady i kremy
kojące zalecone/zaaplikowane przez lekarza.
W kolejnych dniach mycie skóry odpowiednio dobranym
preparatem myjącym do skóry wrażliwej oraz częste smarowanie
kremem o właściwościach regenerujących

Promocyjna cena zabiegu-od 400PLN!!!!

