Termolifting INFINI RF
– nowy wymiar odmładzania
skóry bez skalpela
Nowoczesne techniki zabiegowe stosowane
w medycynie estetycznej wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom pacjentów sukcesywnie zdobywają
przewagę nad chirurgicznym liftingiem, czy innymi
inwazyjnymi zabiegami. Są szybsze, tańsze, mniej
bolesne, a co najważniejsze – niezwykle skutecznie
poprawiają wygląd skóry, sprawiając, że odzyskuje
ona właściwą jędrność i elastyczność.
Czym jest Termolifting frakcyjny Infini?
Zabieg aparatem medycznym Infini jest najnowszą metodą, która pozwala na osiągnięcie przestrzennego efektu ujędrnienia
i zagęszczania skóry poprzez wielopunktowe działanie na jej kolejne warstwy. Przeznaczony jest do intensywnej odbudowy
skóry – jej pogrubiania i zagęszczania, poprawy owalu twarzy oraz naprawy uszkodzeń takich jak blizny i rozstępy. Innowacją
w działaniu aparatu Infini jest to, że wykorzystuje on zarówno energię cieplną fal radiowych (RF) i mikroigły do punktowego
podgrzewania tkanki w jej poszczególnych warstwach oraz na różnych jej głębokościach.

Jak działa Termolifting Infini?
Zabieg polega na nakłuwaniu danego obszaru skóry. 49 mikroigieł dociera z impulsem stymulacji RF na dokładnie
zaplanowaną głębokość (0,5- 3,5 mm) tam, gdzie chcemy uzyskać najsilniejszy efekt. Strefy tkanki wokół ostrzy igieł
zostają silnie podgrzane na odcinku 30 mikrometrów przy jednoczesnej izolacji impulsów na pozostałej długości. Dzięki
temu możemy dostarczyć dużą moc bezpośrednio w wyznaczone miejsca, zapobiegając wydzielaniu ciepła w niechcianym
obszarze i destrukcji naskórka. Podczas zabiegu prowadzi się od 1 do 4 powtórzeń „przejść” na różnych głębokościach
skóry. Wiązka fal radiowych, ogrzewając ją na całej długości tworzy przestrzenną siatkę punktów odnowy. Tak dochodzi do
stymulacji fibroblastów oraz intensywnej produkcji nowego kolagenu i elastyny.

Zabieg i cykl leczenia
Przed zabiegiem na obszar objęty działaniem Infini
nakładam krem znieczulający. Następnie za pomocą
mikronakłuwania wykonuję wcześniej zaplanowaną,
określoną liczbę „przejść” na różnych głębokościach
skóry. Parametry zabiegu dobieram indywidualnie
w zależności od cech skóry oraz stopnia nasilenia
problemu. Bezpośrednio po zabiegu skóra jest
zaczerwieniona, lekko obrzęknięta. Lekki rumień
może utrzymywać się jeszcze 1 – 2 dni, a więc okres
rekonwalescencji jest wyjątkowo krótki. Jednakże
jest on uwarunkowany również predyspozycjami
indywidualnymi pacjenta. Dla uzyskania
zmaksymalizowanych efektów zalecam wykonanie
zabiegów w serii – od dwóch do czterech w zależności
od problemu. Wielu pacjentów zauważa znaczną
poprawę kondycji skóry już po pierwszym zabiegu
Infini.

Fenomen Infini – jedno rozwiązanie dla wielu problemów
Termolifting frakcyjny Infini obejmuje szerokie spektrum możliwości
poprawy stanu i jakości skóry. Świetnie sprawdza się w zabiegach
liftingu twarzy, szyi, brzucha, ramion i ud. Wyraźnie napina, ujędrnia
i zagęszcza skórę. Już po pierwszym zabiegu owal twarzy wyraźnie
się napina, podbródek znika (redukcja lokalnej akumulacji tkanki
tłuszczowej, lifting skóry) a policzki ładnie się uwydatniają z wyraźnie
zaznaczoną kością policzkową. Redukcja zmarszczek, blizn zanikowych
oraz rozstępów to kolejne z możliwości aparatu Infini. Ponadto zabieg
sprawdzi się u osób borykających się z problemem nadpotliwości.
Skuteczność zabiegu tkwi w silnej stymulacji dokładnie tam, gdzie
jest ona potrzebna, czyli na takiej głębokości i z taką mocą, jaka jest
potrzebna aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty. W odróżnieniu od
większości metod laserowych i klasycznej radiofrekwencji, Infini
RF działa bezpośrednio wewnątrz skóry i umożliwia wykonywanie
zabiegów w jej znacznie głębszych warstwach. Pozwala to na uzyskanie
bardzo dobrych efektów przy jednoczesnym krótkim czasie gojenia.
Aby zapewnić swoim pacjentom spektakularne efekty zabiegu Infini
proponuję zabiegi łączone z osoczem bogatopłytkowym - Regeneris
plus Infini. Najpierw wykonuję termolifting frakcyjny Infini, co
powoduje tysiące mikrouszkodzeń w leczonym obszarze skóry, które
gojąc się, zwiększają wytwarzanie nowych włókien kolagenowych.
Następnie pobieram niewielką ilość krwi żylnej od pacjentki (6-18 ml) do specjalnych próbówek, które poddaje wirowaniu
w wysokospecjalistycznej wirówce. W taki sposób uzyskuję osocze bogatopłytkowe Regeneris zawierające ważne dla
odmłodzenia każdego rodzaju skóry czynniki wzrostu. Ponieważ obszar skóry poddawany zabiegowi Infini jest wielokrotnie
ponakłuwany wystarczy, że osocze bogatopłytkowe Regeneris wmasuję bezpośrednio w uszkodzoną skórę, bez jej
ostrzykiwania. Efekty takiego odmłodzenia skóry są widoczne po ok. 4-6 tygodniach. W zależności od potrzeb i wskazań
zalecam od 3 do 6 takich kuracji. Cena za pojedynczy zabieg termolifting frakcyjny Infini plus Regeneris od 2 000zł.

Dr Marta Tazbir absolwentka Uniwesrytetu Medycznego w Łodzi. Ogólnopolski trener certyfikowany z zakresu
podawania produktów z Rodziny Restylane oraz Radiesse. Trener w warszawskim centrum szkoleniowym
medycyny estetycznej – Ollie, gdzie realizowane są jej autorskie programy szkoleń z zakresu zastosowania
nowoczesnych technik anti-aging (osocze bogatopłytkowe, hydroksyapatytu wapnia).
Od 2006r czynnie zajmuję się medycyną estetyczną, która jest jej pasją. W Łodzi prowadzi własną działalność
medyczną. Specjalizuje się w laseroterapii oraz w zabiegach z zakresu szeroko pojętej medycyny estetycznej.
Jest zwolenniczką terapii łączonych i stosowania nowoczesnych technik w medycynie estetycznej. Szczególnie
zainteresowana problemem nadmiernego wypadania włosów oraz skojarzonym leczeniem różnego rodzaju defektów
skórnych, oraz zaawansowanymi terapiami anti-aging. Swoje umiejętności w zakresie medycyny estetycznej doskonaliła pod
okiem wybitnych ekspertów w kraju i za granicą.

