Informacje o produkcie
Utworzono 10-12-2018

Mini kombajn kosmetyczny 4w1
Cena :
399,00 zł

319,00 zł
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Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
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Mini kombajn kosmetyczny 4w1 renomowanej firmy ROYALELITE !!!
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certyfikowany produkt RoyalElite z hologramem
potwierdzającym autentyczność
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12 miesięczna gwarancja
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Funkcje:
- Mezoterapia bezigłowa (ultradźwięki)
- Jonoforeza (jonizacja dodatnia i ujemna)
- Terapia fotonowa (światłoterapia)
- Masaż wibracyjny (FACE YOGA)
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Mezoterapia bezigłowa (ultradźwięki)
To najnowocześniejszy system transportu substancji czynnych do głębokich warstw skóry. Urządzenie wykorzystuje fizyczne zjawisko zachodzące w błonach
komórkowych i w warstwie rogowej skóry pod wpływem określonych impulsów elektrycznych. Dzięki temu następuje otworzenie nowych dróg do
wprowadzania aktywnych preparatów bez konieczności użycia igieł. Mezoterapia bezigłowa to nieinwazyjny medyczny system do zwalczania cellulitu i
redukcji zmarszczek. Jest nowoczesną alternatywą do klasycznej mezoterapii.

Mezoterapia bezigłowa jako terapia przeciwzmarszczkowa.
Pojawianie się zmarszczek to naturalny efekt starzenia. W jego wyniku dochodzi do pogorszenia nawodnienia skóry i zmniejszenia produkcji włókien
elastylowych i kolagenowych. Jednym z ważnych czynników jest również występowanie wolnych rodników. Ogólnie ujmując, zjawiska tego nie można
zahamować, lecz jego przebieg daje się znacznie spowolnić.
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Zastosowanie ultradźwięków:
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wprowadzanie ampułek (sonoforeza)
blizny potrądzikowe
blizny pooperacyjne
rozstępy (wprowadzanie kosmetyków aktywnych)
wygładzanie zmarszczek
cellulit (wprowadzanie kosmetyków aktywnych)
naczynka krwionośne

Jonoforeza (jonizacja dodatnia i ujemna)
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Dzieki zastosowaniu prądu stałego, urządzenie jonizuje skórę przywracając jej równowagę elektrostatyczną. Jonizacja dodatnia znakomicie oczyszcza i
detoksykuje skórę, natomiast ujemna przyciąga wodę z głębszych warstw skóry do płytszych. Dodatkowo wpływa na pigmentację znacznie rozjaśniając
przebarwienia i piegi.
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otwierają i oczyszczają pory
przyspieszają metabolizm
wspomagają pigmentację skóry
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Jony dodatnie
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Zalety stosowania jonów dodatnich i ujemnych:

Jony ujemne
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wspomagają odżywianie głębokich warstw skóry właściwej
regenerują uszkodzone włókna
rozjaśniają skórę
usuwają ślady po ospie etc.
wspomagają odżywianie i regenerację komórek
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Terapia fotonowa – terapia światłem (technologia LED)
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Fototerapia to nowoczesna i skuteczna metoda, która pomaga w leczeniu trądziku i regeneracji oraz pielęgnacji skóry trądzikowej. Światło terapie stosuje
się w celu przeciwdziałaniu efektom starzenia, leczenia chorób i zmian skórnych np. trądzik młodzieńczy, trądzik różowaty. Terapia światłem to zabieg
całkowicie bezinwazyjny przeprowadzany może być w domowych warunkach z użyciem światła LED o różnej długości fal.
Dzięki zastosowanej nowoczesnej technologi LED nie ma obawy uszkodzenia (technologia odporna na wstrząsy i drgania) czy przedwczesnego zużycia lamp.
Światłoterapia w tej technologi nie emituje także ciepła co przekłada się na większy komfort wykonywania zabiegu, oraz niższe zużycie energii. Urządzenie
działa bez udziału szkodliwego promieniowania UV!

Zalecania do stosowania światłoterapii LED:
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Potrzeba korekty owalu twarzy (wiotkość skóry, opadnięty owal twarzy)
Redukcja zmarszczek
Rozszerzone pory
"Sińce" pod oczami
Szara, zmęczona cera
Rozszerzone i popękane naczynka krwionośne
Blizny
Wypryski, trądzik (młodzieńczy, różowaty)
Zmiany barwne na rękach
Przeciwwskazania do stosowania terapii światłem:
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Uczulenie na światło
Przyjmowanie leków ulegających foto degradacji

Informacje o produkcie
Ciąża
Nowotwory
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Sens terapii polega na uzupełnianiu niezbędnej dziennej dawki światła słonecznego poprzez światło sztuczne o dużym natężeniu. Światło sztuczne zwykle
używane do oświetlania pomieszczeń ma natężenie ok. 500 luksów. Jest to stanowczo za mało, by mogło ono w jakikolwiek sposób zastępować
oddziaływanie światła naturalnego, którego natężenie w słoneczny dzień wynosi ok. 100 000 luksów.

Urządzenie działa bez udziału szkodliwego promieniowania UV.
Światło niebieskie: Działa bakteriobójczo, wnikając w skórę na niewielką głębokość, wskazane przy leczeniu trądziku, który zazwyczaj spowodowany jest
infekcjami bakteryjnymi. Badania naukowe potwierdzają wyższą skuteczność światła niebieskiego w leczeniu trądziku niż stosowany często nadtlenek
benzoilu. Światło niebieskie o działa także kojąco na pory oraz poprawia napięcie skóry, jest dobrze tolerowane przez cerę delikatną i wrażliwą.
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Światło czerwone: głęboko wnika w skórę pobudzając do wydajniejszej pracy fibroblasty produkujące kolagen, elastynę glikozoaminy a także glikoproteiny –
co znaczenie opóźnia efekt starzenia. Światło czerwone poprawia także krążenie oraz wspomaga likwidację efektu tzw. „worków pod oczami”. Łagodzi i
zmniejsza typowe po zabiegach takich jak mikrodermabrazja – zaczerwienienie i podrażnienia skóry, a także zmniejsza ból.
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Światło zielone: zwiększa obieg krwi co objawia się lepszym natlenieniem organizmu, dodatkowo działa odprężająco i relaksująco.

Zabiegi są sterylne, bezinwazyjne nie powodują uszkodzenia tkanek.
Zabiegi są łatwe do wykonania.
Zabiegi można stosować bez względu na porę roku.
Po zabiegu brak okresu rekonwalescencji, osoba która otrzymała zabieg może od razu normalnie funkcjonować.
Zabieg jest szybki i całkowicie bezbolesny
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Zalety stosowania światłoterapii LED:
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Czas zabiegu: ok. 30 minut
Zalecana ilość zabiegów: leczniczo 4-12 zabiegów co 7 dni, następnie 1-2 zabiegi w miesiącu

Masaż wibracyjny

●
●
●
●
●
●
●

w
w

w

.z

Masaż mechaniczny, wibracyjny. Świetnie rozluźnia napięte mięśnie i relaksuje, dzięki czemu zmarszczki stają się mniej widoczne. Skóra staje się
jędrniejsza i bardziej napięta. Stosowanie masażu znacząco zmniejsza występujące już zmarszczki oraz spowalnia tworzenie się nowych (podobnie jak
ćwiczenia FACE YOGA). Dodatkowo masaż ten jest bardzo przyjemny i odprężający.

Parametry techniczne:

Ultradźwięki: moc 8W, częstotliwość 2MHz (regulacja mocy)
Jonoforeza: jonizacja dodatnia i ujemna (regulacja mocy)
Terapia fotonowa: światło czerwone 650nm, zielone 530nm, niebieskie 470nm
Masaż wibracyjny (regulacja mocy)
Zasilanie: 24V 0,4A (zasilacz w komplecie)
Wymiary urządzenia: 21 x 18 x 6 cm
Rozmiar głowicy:
- 3 cm (po stronie fototerapi)
- 3,5 cm

W komplecie:
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Mini kombajn kosmetyczny 4w1
Okulary ochronne
Zasilacz
Instrukcja PL
Paragon lub F.VAT
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