Endolift
Nowa niechirurgiczna procedura medyczna
do restrukturyzacji skóry, redukcji wiotkości
i nadmiaru tkanki tłuszczowej.

ENDOLIFT to minimalnie inwazyjna procedura laserowa zastosowana w innowacyjnym laserze Eufoton LASEmaR 1500 (1470nm)
zatwierdzonym amerykańskim certyfikatem FDA. LASEmaR 1500
stymuluje i przebudowuje głębokie i powierzchowne warstwy
skóry, napina i napręża skórę, inicjuje produkcję nowego kolagenu oraz pozwala redukować nadmiar tkanki tłuszczowej. Emitowana przez LASEmaR 1500 energia, dzięki selektywnemu działaniu i wysokiemu powinowactwu zarówno do wody, jak i tłuszczu,
prowadzi do natychmiastowego napięcia i retrakcji włókien kolagenowych, stymuluje neokolagenezę, aktywuje funkcje metaboliczne macierzy pozakomórkowej oraz może zredukować nadmierną ilość tkanki tłuszczowej (u osób z chomikami, podwójnym
podbródkiem i z depozytami tłuszczu).

ZALETY TECHNIKI ENDOLIFT:
• niechirurgiczna, minimalnie inwazyjna, wykonywana w warunkach
ambulatoryjnych
• brak konieczności znieczulenia
• bardzo wysoki profil bezpieczeństwa (FDA, badania) i skuteczności
• natychmiastwy, narastający w czasie i długotrwały efekt
• jednorazowa procedura
• możliwe wielokierunkowe działanie (redukcja wiotkości skóry oraz
nadmiaru tkanki tłuszczowej)
• brak lub minimalna rekonwalescencja (nie wymaga nakłuwania
i nacinania skóry)
• możliwość łączenia z innymi zabiegami Anti-Aging nawet podczas
tej samej sesji zabiegowej

ENDOLIFT to procedura ambulatoryjna, która nie wymaga znieczulenia, a dzięki zastosowaniu bardzo cienkich, bo minimalnie grubszych od włosa, światłowodów FTF nie pozostawia śladu na skórze
i nie wymaga okresu rekonwalescencji. Uzyskane podczas jednej
sesji zabiegowej rezultaty są zarówno natychmiastowe, jak i narastające w czasie. Ostateczne efekty są widoczne po ok. 3 miesiącach
i są długotrwałe. Efekty zabiegu to: napięcie, zagęszczenie i naprężenie skóry oraz – o ile jest takie wskazanie – redukcja tkanki tłuszczowej. Dla zintensyfikowania rezultatów zabiegu
ENDOLIFT i zadziałania dodatkowo na bardziej
Pierwsi wybitni specjaliści w Polsce, którzy już wykonują zabiegi nową światłowodową technologią ENDOLIFT:
powierzchowne warstwy skóry, można w czasie jednej sesji zabiegowej zastosować głowicę
Light-SCAN i wykonać frakcyjny, nieablacyjny resurfacing skóry. Synergia działania tych dwóch
procedur umożliwi dodatkowo leczenie zmian
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zmarszczek, zagęszczenia, napięcia i przywrócenia prawidłowego kolorytu skóry.
GŁÓWNE OBSZARY ZABIEGOWE
Twarzy: dolna powieka, środkowa i dolna część
twarzy, kontur żuchwy, podbródek, szyja, dekolt. Ciało: ramiona, brzuch, wewnętrzna i zewnętrzna strona ud, okolice kolan, na których
widać początkowe i średniozaawansowane objawy zwiotczenia skóry.
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Wyłączny dystrybutor w Polsce: BD Aesthetic Sp. z o.o., ul. Modlińska 335e, Warszawa
tel.: +48 22 290 68 70, www.bdaesthetic.com, www.endolift.com
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