
ВИДОВЕ ЛАЗЕРНО И ФОТО ПОДМЛАДЯВАНЕ НА КОЖАТА

* ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА С ВКЛЮЧЕН ДДС ЗА ЕДНА ПРОЦЕДУРА

Nd-yag ЛАЗЕРНО ПОДМЛАДЯВАНЕ

ДИОДНО ЛАЗЕРНО ПОДМЛАДЯВАНЕ

Q-SWITCHED  U.H.I.L.R. – ЛАЗЕРНО ПОДМЛАДЯВАНЕ 
(ultra high intensity q-switched laser rejuvenation)

ФОТОПОДМЛАДЯВАНЕ - IPL

Видове лазерно подмладяване : Важно е пациентите да знаят, че лазерното подмладяване не е само един вид ! В зависимост от дължината на лазерните вълни се различават основно четири

вида лазерно подмладяване: ниадимово лазерно подмладяване - което е стандартният метод, диодно лазерно подмладяване - което е премиум метод, q-switched лазерно подмладяване - което е златен

стандарт и TRI-ACTIV ULTRA-INTENSE лазерно подмладяване - което е платинен стандарт (лазерен метод от 2018 г. съчетаващ едновременно дължината на вълните на всички останали видове

лазери). В клиника INFINITY предлагаме и четирите вида. Разликата между отделните видове е в ефективността на метода, както и продължителността на терапевтичния ефект на подмладяване.

Ефектът от лазерното подмладяване е: обща свежест, еднакъв цвят на лицето, шията и деколтето, свиване на разширените пори,

изглаждане наибръчките, тонизиране на кожата, подобряване състоянието на мазната кожа с акне, пъпки или херпес. Лазерните лъчи

стимулират фибробластите, съответно синтеза на собствен колаген в клетките. Това позволява за много кратък период да се подмлади кожата, да се

намалят бръчките, капилярните мрежички и хиперпигментните петна. Още след първата процедура кожата става по-гладка, тонуса й се повишава и се

освежава цвета на лицето. Лазерното подмладяване ни позволява не само да подобрим състоянието при вече съществуващите бръчки, но и да

предотвратим образуването на нови. Този метод не уврежда кожата и при него липсва период на възстановяване. Това е процедура създадена за хора,

водещи активен начин на живот. На фона на меко лазерно въздействие, в комбинация с охлаждане на епидермиса, без прилагане на упойка, се постига

загряване на определени слоеве на кожата до (42-480)°С, което способства стимулирането на активността на фибробластите и тяхното производство на

колагенови влакна. По време на процедурата при умерено зачервяване на третираната кожа, клиентът усеща приятна, равномерно разпределена

топлина. Лазерното лъчение свива разширените пори и капилярите по кожата. След процедурата може да се появи зачервяване на лицето в течение на

Лазерното подмладяване на кожата е уникален метод за бързо и ефективно подобряване състоянието на кожата. Уникалността е в това, че

се задействат и активизират едновременно повърхностните слоеве на дермата, като при това не нарушава цялостта на кожната покривка. Това води до

ясно видими и ценни резултати. Използването на инжекции, различни гелове, собствена мастна тъкан и други запълващи вещества има кратковременен

ефект, а въвеждането на чужди вещества в кожата може да доведе до тяхното отхвърляне или до гнойно възпаление. Лазерното подмладяване няма

недостатъците на класическите методи и затова се смята за революционна промяна в козметичната медицина. В клиника INFINITY избрахме да

работим с последно поколение лазерна апаратура, както и с всички други апаратни методи за подмладяване на кожата.

ЗОНА СТАНДАРТНА ЦЕНА ПРОМО ЦЕНА

ЛИЦЕ 80 лв. 34.98 лв.
ШИЯ 60 лв. 29.98 лв.
ДЕКОЛТЕ 80 лв. 29.98 лв.
КИТКИ 60 лв. 24.98 лв.

ЗОНА СТАНДАРТНА ЦЕНА ПРОМО ЦЕНА

ЛИЦЕ 100 лв. 44.98 лв.
ШИЯ 80 лв. 34.98 лв.
ДЕКОЛТЕ 100 лв. 39.98 лв.
КИТКИ 80 лв. 29.98 лв.

ЗОНА СТАНДАРТНА ЦЕНА ПРОМО ЦЕНА

ЛИЦЕ 120 лв. 49.98 лв.
ШИЯ 100 лв. 39.98 лв.
ДЕКОЛТЕ 120 лв. 44.98 лв.
КИТКИ 100 лв. 34.98 лв.

ЗОНА СТАНДАРТНА ЦЕНА ПРОМО ЦЕНА

ЛИЦЕ 60 лв. 29.98 лв.
ШИЯ 50 лв. 24.98 лв.
ДЕКОЛТЕ 60 лв. 24.98 лв.
КИТКИ 40 лв. 14.98 лв.

час и половина – два часа. Курсът на подмладяване предвижда 8-12 процедури с прекъсване от 7-10 дни. Максимален ефект се наблюдава след около 3-6 месеца след завършване на курса на

подмладяване. След процедурите не са необходими никакви специални грижи за кожата. Лазерното подмладяване е съвместимо и с всички стандартни козметични процедури.

ЗОНА СТАНДАРТНА ЦЕНА ПРОМО ЦЕНА

ЛИЦЕ 150 лв. 59.98 лв.
ШИЯ 130 лв. 49.98 лв.
ДЕКОЛТЕ 150 лв. 54.98 лв.
КИТКИ 130 лв. 39.98 лв.

“TRI-ACTIV  ULTRA-INTENSE” - ЛАЗЕРНО ПОДМЛАДЯВАНЕ


