
WSZYSTKO NA TEMAT

Odmładzania
radiofrekwencją 

Jak przygotować się 
do zabiegu / Ile wziąć
wolnego / Zalecenia 

po zabiegu



Do  jakich  zabieg�w 
odmładzających stosujemy 
radiofrekwencje
mikroigłową?   

Ujędrniające i zwiększające gęstość skóry
Likwidacja drobnych zmarszczek
Poprawa owalu twarzy
Likwidacja drugiego podbródka
Uniesienie brwi i górnej powieki
Likwidacja przebarwień i blizn
potrądzikowych

Jak przygotowa�
się do zabiegu?
Pamiętaj o dwóch rzeczach:
Jeśli to możliwe przyjdź na zabieg bez
makijażu i biżuterii.



Bezpiecze�stwo 
i spos�b działania

To zjawisko fizyczne, które odnosi się
do naprzemiennego prądu
elektrycznego, tzw. prądu
elektrycznego okresowo zmiennego. 

W naszym życiu spotkamy się z tym
zjawiskiem bardzo często. Źródłami
naturalnymi fal radiowych są m.in.
wyładowania atmosferyczne czy
zjawiska geologiczne we wnętrzu
Ziemi. 

 Wykorzystuje  zjawisko
radiofrekwencji o częstotliwości 4mHz.
Nasze urządzenie podgrzewa skórę
stymulując jej naturalne procesy
fizjologiczne, czyli wytwarzanie
kolagenu i elastyny.

RADIOFREKWENCJA



ILE DNI WOLNEGO?

lub zaplanuj zabieg
na weekend.

Po zabiegu pojawia się
zaczerwienienie, które jednak
znika w ciągu kilku-kilkunastu

godzin po zabiegu. Nasza skóra
różnie reaguje, ale z naszych

doświadczeń wynika, że zazwyczaj
obrzęk mija jeszcze w dniu
wykonywania zabiegu. Przy

bardzo wrażliwej skórze może 
się utrzymywać do dwóch dni. 
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Zalecenia 
po zabiegu

Przez kilka dni staraj się nie dotykać skóry. 

Myj delikatnymi środkami, nie pocieraj;
Używaj delikatnych, naturalnych kremów
nawilżających – co ważne sprawdzonych już
przez Ciebie, żeby nie wystąpiła reakcja
alergiczna;
Przez 7-10 dni unikaj rollerów i masażów
twarzy;
Nie drap strupków, które się pojawią! Możesz
doprowadzić do zakażenia skóry;
2 dni po zabiegu możesz wykonać delikatny,
lekki makijaż.

      Daj jej czas na regenerację;



Kiedy zgłosi�
się do lekarza?

Zgłoś się do lekarza, jeśli
zaczerwienie będzie się

utrzymywać dłużej niż 4 dni
po zabiegu.

 
Generalnie nasze Pacjentki

reagują bardzo dobrze na zabiegi
odmładzające i rewitalizujące
skórę urządzeniem  .  Nie

zgłaszają niepokojących objawów,
skóra szybko się regeneruje. 

 
Pamiętaj, że po zabiegu Twoja

skóra będzie bardziej delikatna.
Stosuj delikatne żele i krem

z filtrami przeciwsłonecznymi.
 




