Plasma IQ inteligentne rozwiązanie do bezinwazyjnego
liftingu powiek

PLASMA

Zabieg nieiwazyjnego liftingu opadających powiek wykonuje się
urządzeniem Plasma IQ. Jest to nowoczesne urządzenie
wyprodukowane we Włoszech. Dzięki niewielkiemu łukowi
elektrycznemu,który powstaje między końcówką urządzenia, a
skórą pacjenta generowane są mikrowiązki plazmy, zwane
czwartym stanem skupienia,które w kontrolowany sposób
doprowadzają do obkurczania skóry i sublimacji naskórka.
„Oczy to zwierciadło duszy”
Opadanie powiek to częsta dolegliwość zarówno kobiet jak i
mężczyzn. Związane jest to z utratą elastyczności skóry, jej
rozciągnięciem , narastaniem dysfunkcji mięśni dzwigających
powiekę. Opadająca powieka to nie tylko defekt estetyczny, ale
również upośledzenie procesów widzenia,zmniejszenie komfortu
życia.

LIFTING POWIEK
to zabieg, który pozwala na zachowanie pełnej ruchmości powieki w trakcie i po zabiegu, nie wywołuje stanu zapalnego i nekrozy
otaczjących tkanek, nie ma ryzyka asymetrii powiek po zabiegu, efekt jest widoczny od razu po zabiegu, ze względu na silne obkurczenie
tkanek, efekt estetyczny utrzymuje się do 5 lat, pozbywamy się oznak starzenia szczególnie widocznych wokół oczy, wygląd tej okolicy
jest wyraźnie młodszy, spojrzenie znacznie bardziej atrakcyjne, uniesienie powieki jest widoczne od razu po zabiegu, a po około miesiącu
efekt „otwarcia oka” jest bardzo wyraźny.
Zabieg: Skóra pacjenta jest znieczulona miejscowo. Zabieg wykonuje się punktowo, nie występuje żadne krwawienie.Urządzenie działa
precyzyjnie tylko w punkcie,bez naruszania sąsiednich tkanek. W trakcie zabiegu odczuwa się lekkie pieczenie.
Bezpośrednio po zabiegu skóra może być zaczerwieniona. Na drugi dzień może pojawić się obrzęk w miejscu poddanym zabiegowi,
który utrzymuje się ok 3 dni. Punkty sublimacji o średnicy około 1 mm wyglądające jak „małe strupki” utrzymują się maksymalnie do
tygodnia. Skóra przez kilka dni może być zaczerwieniona w obszarze zabiegowym.
Po zabiegu stosuje się preparat polecony przez lekarza. Nie wolno zrywać strupków,moczyć skóry, stosować środków do demakijażu.
W zależności od stanu wyjściowego należy wykonać od 1-3 zabiegów.

Zabieg jest:
- bezinwazyjny, polecany pacjentom, którzy nie decydują się na zabieg chirurgicznej blefaroplastyki
- precyzyjny - mikrowiązka plazmy działa jedynie w obrębie naskórka bez uszkodzenia głębszych warstw skóry,
- daje natychmiastowy efekt, widoczny już po pierwszym zabiegu,
- bezpieczny
Wskazania: bezinwazyjny lifting powiek (górnej lub dolnej), redukcja tzw „zmarszczek palacza” nad górną wargą, redukcja zmarszczek i
ujędrnienie skóry wokół oczu, redukcja wiotkości skóry.
Cena zabiegu
powieki górne 1500 zł
powieki dolne 1500 zł
„zmarszczki palacza” 1500 zł

