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Laserowa alternatywa czy można skutecznie zastąpić skalpel

Każda z nas ma własne triki służące poprawie wyglądu. Każda z nas wie

również, że nawet najbardziej staranny makijaż i najlepiej dobrana sukienka nie

zdziałają takich cudów jak piękna, gładka cera. Radość, jaką daje zdrowa, młoda

skóra, nie musi mijać wraz z upływem lat. Warto nauczyć się dbania o siebie i

sięgania po odpowiednie rozwiązania, by w każdym momencie życia czuć się

ze sobą dobrze.

Podobno każda zmarszczka zostawia na naszej twarzy wspomnienie minionych chwil.

Jeśli preferujemy bardziej nowoczesne metody przechowywania wspomnień – album ze

zdjęciami lub twardy dysk w zupełności wystarczą. Twarz i skóra na całym ciele

powinny być przede wszystkim odbiciem tego, jak czujemy się wewnątrz. Jeśli czujesz

się młoda – wyglądaj młodo. Po prostu.

Gdy zdrowy tryb życia nie wystarcza%

Przychodzi taki moment, że mimo całego wysiłku włożonego w piękny wygląd, efekty

przestają być zadowalające. Dobrze skomponowana dieta, ruch na świeżym powietrzu,

picie wody, suplementy diety – to przejawy zdrowego trybu życia, które pomagają nam

zachować dobrą kondycję i zdrowy wygląd. Gdy czas zaczyna wygrywać z naturalnymi

metodami, często zaczynamy myśleć o poddaniu się operacji plastycznej. Wiele z nas

obawia się jednak bólu, powikłań po zabiegu i długiej, uciążliwej rekonwalescencji.

Rzeczywiście – ingerencja skalpela nie może być obojętna dla naszego organizmu. Na

szczęście dziś istnieją alternatywy, dzięki którym możemy stanąć do walki z czasem uzbrojone w nowoczesne, mniej inwazyjne

narzędzia.

Rozwiązania na miarę nowoczesnej kobiety

Solta Medical, wynalazca m.in. pierwszego na świecie lasera frakcyjnego wykorzystywanego aktualnie na całym świecie w

medycynie estetycznej oferuje niezwykle skuteczny oręż w walce o piękną skórę – laser Fraxel Dual. Fraxel to pierwszy i jedyny

oryginalny na rynku laser frakcyjny, którego dystrybucją w Polsce zajmuje się przedstawiciel marki Solta Medical, firma Polmax. Od

tradycyjnego lasera różni się tym, że wiązka światła, którą operuje, nie jest ciągła, ale podzielona na wiele mniejszych. Dzięki temu

zamiast powodować uszkodzenia naskórka, tworzy na powierzchni skóry tysiące mikroskopijnych otworków, stymulując naturalną

zdolność odbudowy skóry i przyspieszając tworzenie nowych komórek. Dyskomfort zostaje przy tej metodzie zredukowany do

minimum, efekty zaś są spektakularne. Sięgnięcie po oryginalny, działający równomiernie i bezpiecznie produkt, jest gwarancją

satysfakcji i dobrego samopoczucia.

Widoczne efekty

Sięgając po laser Fraxel, możemy zapewnić sobie poprawę wyglądu skóry w różnych rejonach ciała. System laserowy Fraxel Dual,

operując dwiema długościami fal, jest idealny do stosowania w obrębie ciała i twarzy, redukując drobne zmiany, związane np. z

fotouszkodzeniami skóry. Decydując się na Fraxel Repair nawet przy pierwszym zabiegu skutecznie zredukujemy zmarszczki,

bruzdy, nierówności powierzchni skóry oraz zmiany naczyniowe.

Skrócony czas rekonwalescencji i ograniczony do minimum dyskomfort pacjenta to niewątpliwe atuty nowoczesnych metod. Dzięki

nim, pomimo upływu czasu, nie musimy obawiać się ani zmarszczek, ani skalpela. Piękna skóra to największy atut kobiety – czy nie

zasługuje na rozwiązania na miarę czasu?
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