Anti-Aging

Microdermabraziunea medicală
- un pas sigur pentru un ten mai tânăr,
mai fin şi mai luminos
S.C. Quality Medical Service S.R.L. (Distribuitor autorizat DermaGenesis)
De-a lungul anilor, problemele pielii cum sunt
acneea, ridurile fine şi petele postsolare au fost tratate cu
laser şi peelinguri chimice.
Acum există o alternativă modernă, nedureroasă,
neinvazivă şi cu rezultat imediat – microdermabraziunea!
Aceasta este o procedură sigură, rapidă, uşor de efectuat,
potrivită atât femeilor cât şi bărbaţilor, tineri sau
bătrâni.
Microdermabraziunea cu cristale
Prin microdermabraziune se produce o exfoliere
mecanică a straturilor superficiale ale epidermului,
lăsând la suprafaţă straturile profunde de celule tinere,
mai hidratate, mai luminoase şi care absorb mai bine
nutrienţii aplicaţi pe piele.

Microdermabraziunea medicală poate trata:
• hiperpigmentările induse de soare sau vârstă (petele
solare, melasma, petele de îmbătrânire),
• punctele negre,
• atenuează ridurile fine,
• utilă în tratamentul acneei şi al roşeţei postacneice,
• îmbunătăţeşte aspectul neplăcut al tenului gras şi al
porilor dilataţi,
• îmbunătăţeşte aspectul cicatricilor.
Deşi folosită mai ales în zona feţei, poate fi utilizată
şi pe piept, spate, umeri sau alte zone, după cerinţe. În
timpul procedurii, ochii pacientului sunt protejaţi cu
nişte lentile speciale. Sistemul de microdermabraziune
Dermagenesis utilizează capete de unică folosinţă pentru

Îndepărtarea părţii superficiale a stratului cornos
a epidermului mai are ca efect producerea mai
rapidă a celulelor în stratul bazal, vasodilataţia locală
(creşte nutriţia pielii), creşterea elasticităţii pielii,
îmbunătăţindu-i textura.
În acelaşi timp se stimulează straturile profunde prin
vacuumul şi abraziunea aplicată la suprafaţa pielii, ceea
ce duce la producerea de colagen care îngroaşă dermul
şi îmbunătăţeşte rezistenţa tegumentului la efectele
îmbătrânirii.
Adâncimea exfolierii este constantă şi controlabilă,
procedura fiind lipsită de efecte adverse, fără perioadă
de recuperare post tratament (permite pacienţilor
să se întoarcă imediat la activităţiile obişnuite), fără
spitalizare, fără anestezie, fără durere sau disconfort şi
fără produşi chimici.
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piesa de mână care asigură ca toate cristalele să fie îndepărtate de pe piele.
Microdermabraziunea este realizată de personal medical calificat, pacienţii
având încredere deplină că vor primi un tratament sigur şi eficient.
Tratamentul durează aproximativ 20 de minute, aspect ce depinde de
starea tegumentului şi de aria care urmează a fi tratată. Mulţi vor observa
îmbunătăţirea texturii pielii imediat după primul tratament. Beneficiile pe
termen lung a mai multor tratamente au rezultate remarcabile cu un grad
foarte mare de satisfacţie al pacienţilor. Microdermabraziunea se poate
combina cu tratamentele laser, lumina intens pulsată, botox, injectare de
acid hialuronic şi bineînţeles cu produse cosmetice şi dermatocosmetice
de întreţinere, crescând efectul cosmetic al acestora. În cazul acneei,
microdermabraziunea se poate asocia cu lumina intens pulsată iar în cazul
acneei foarte grave, aceasta se poate combina şi cu noua tehnologie de lasere
antiacnee - Thermascan Sciton (1319nm).
Tratamentul se realizează cu ajutorul unei piese de mână care este
mişcată de operator pe întreaga suprafaţă care este tratată. Aparatul de
microdermabraziune Dermagenesis este un sistem foarte performant
cu rezultate de exceptie şi un grad foarte mare de satisfacţie din partea
pacientului. Se utilizează cristale de oxid de aluminiu, sterile, de dimensiuni
uniforme care nu sunt toxice şi nu produc alergii.
Sistemul închis, unidirecţional de tuburi oferă o procedură sigură, în
condiţii de maximă securitate, fără împrăştierea microcristalelor în afara ariei
tratate! Există aparate de microdermabraziune cu diamante sau abrazoare
metalice. În cazul acestora trebuie o resterilizare a capului de tratament şi
adâncimea tratamentului depinde de presiunea exercitată pe piesa de mână,
ceea ce poate duce la o exfoliere neuniformă. Existenţa fluxului unidirecţional
de cristale precum a capetelor de unică folosinţă precum şi prin reglarea
nivelului de vacuum face imposibilă transmiterea unor boli de piele şi se
realizează un tratament uniform. Uneori microdermabraziunea medicală se
poate combina cu alte tratamente medicale în acelaşi timp.
De exemplu, cu mezoterapia fără ace care constă într-o administrare
transdermică a unor substanţe în piele fără ace, cu ajutorul unui aparat care
generează un câmp electric cu ajutorul căruia se introduce prin porii pielii
substanţe cu efect anti-aging (acidul hialuronic, vitamina C etc).
Accelafuze - microdermabraziune, infuzie şi fototerapie
Prin microdermabraziune se creşte permeabilitatea pielii, iar ulterior
se introduce acest cocktail anti-aging cu efect regenerator asupra pielii
realizând o îmbunătăţire foarte vizibilă a texturii pielii imediat după
tratament. Şedinţele sunt recomandate de a fi făcute la interval de 1-2
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săptămâni în această combinaţie şi este nevoie de minim
2-4 şedinţe pentru a obţine un rezultat bun şi stabil.
Microdermabraziunea se poate combina cu infuziile
diferitelor subtanţe în piele precum şi cu fototerapia în
aceaşi şedinţă.
Accelafuze este un nou concept în managementul
îmbătrânirii pielii. Este o platformă nouă de tratament
anti-aging care combină rezultatele foarte bune ale
microdermabraziunii cu infuzia unor cocktail-uri în piele
(Accela). Aceste infuzii care au la bază numeroase studii
clinice conţin principii active care stimulează regenerarea
celulară în toate tipurile de piele, per ansamblu generând
un efect de întinerire a pielii.

Infuzia cu agent depigmentant.
Această infuzie a fost creată pentru a repara pielea
pigmentată sau agresată de soare. Soluţia conţine
ingrediente active naturale care suprimă procesul de
pigmentare al pielii şi acţionează ca agent depigmentant
pentru petele deja existente.

3) fototerapia LeD: cu lumină roşie (efect
antiinflamator, antialgic, de uniformizare a pigmentaţiei
şi de generare a colagenului), lumină albastră (pentru
tratamentul acneei), lumină galbenă (stimulare de
colagen). În plus, opţiunea “Coolbreeze” răceşte şi
catifelează pielea cu ajutorul unui flux uşor de aer.
Soluţiile de infuzie Accela:
Cele 3 tipuri de soluţii de infuzie au fost ştiinţific
concepute pentru a trata diferite tipuri de piele, inclusiv
pielea uscată, grasă, cu tendinţă acneică sau cea
îmbătrânită. Elementul final al tratamentului este:
Infuzia de peptide.
Această soluţie este foarte eficientă în tratamentul
anti-aging, în combaterea semnelor de îmbătrânire cum
sunt: ridurile, petele pigmentare şi pielea agresată de
soare (fotoîmbătrânire). Combinaţia ideală de peptide,
aminoacizi şi vitamine stimulează producţia fibrelor de
colagen şi elastină, pielea devenind mai frumoasă, mai
radiantă, fără timp de recuperare după procedură.
Infuzia de hidratare.
Combinaţia de aloe vera, ceai verde, ceai alb şi
antioxidanţi din seminţe de struguri ajută pielea să
îşi menţină gradul de hidratare, fapt ce contribuie la
procesul de întinerire. Imediat după procedură, pielea
arată revitalizată şi hidratată.
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