usatysfakcjonowanych

pacjentów*

*badanie z 2017 roku w oparciu
o 2000 przeprowadzonych zabiegów

Endolift
Nowy niechirurgiczny zabieg
stymulujący restrukturyzację skóry
i redukujący zwiotczenie skóry oraz
nadmiar tkanki tłuszczowej

ZABIEG LASEROWY ENDOLIFT
ENDOLIFT - to minimalnie inwazyjna procedura laserowa zastosowana w innowacyjnym laserze Eufoton LASEmaR 1500
(1470nm ) zatwierdzonym amerykańskim certyfikatem FDA.

II GENERACJI MIKRO OPTYCZNE WŁÓKNA FTF

LASEmaR 1500 stymuluje i przebudowuje głębokie i powierzchowne
warstwy skóry, napina i napręża skórę, inicjuje produkcję nowego kolagenu, jak również pozwala zredukować nadmiar tkanki tłuszczowej.
Emitowana przez LASEmaR 1500 energia (1470nm), dzięki selektywnemu działaniu i największemu powinowactwu zarówno do
wody jak i tłuszczu, prowadzi do natychmiastowego napięcia i retrakcji włókien kolagenowych, stymuluje neokolagenezę, aktywuje
funkcje metaboliczne macierzy pozakomórkowej oraz redukuje
nadmiernie nagromadzoną tkankę tłuszczową.
ENDOLIFT jest procedurą ambulatoryjną, wymaga zastosowania opracowanych przez producenta Eufoton specjalistycznych,
II generacji mikro-optycznych fibr FTF, nieco grubszych od włosa
(200-300 mikronów), które aplikowane są bardzo łatwo do powierzchownych warstw tkanki podskórnej bez konieczności uprzedniego nakłuwania czy też nacinania skóry. Innowacyjne, II generacji
mikro-optyczne fibry transmitują emitowaną przez Lasemar 1500
energię w sposób rozproszony i kontrolowany poprzez wytwarzane
w tkance podskórnej mikro-kanały zorientowane antygrawitacyjnie
wzdłuż wektorów. Po zakończonej procedurze jednorazowe włókna
fibrynowe są usuwane.
Zabieg ENDOLIFT nie wymaga uprzedniego znieczulenia, natomiast dzięki zastosowaniu bardzo cienkich fibr FTF nie pozostawia
śladu na skórze i nie wymaga okresu rekonwalescencji. Uzyskane
podczas jednej sesji zabiegowej Endolift rezultaty są natychmiastowe, narastają w kolejnych miesiącach i są długotrwałe. Ostateczne
efekty zabiegu to: napięcie, zagęszczenie i naprężenie skóry oraz
redukcja tkanki tłuszczowej.
Dla zintensyfikowania rezultatów zabiegu ENDOLIFT i zadziałania dodatkowo na bardziej powierzchowne warstwy skóry, można
w czasie jednej sesji zabiegowej zastosować Lasemar 1500 i LightSCAN (frakcyjny, nieablacyjny resurfacing skóry). Synergia działania
tych dwóch procedur umożliwi dodatkowo leczenie zmian pigmentacyjnych, blizn potrądzikowych, rozstępów, jak również pozwoli
uzyskać wyższe i pojawiające się w krótszym czasie rezultaty spłycenia zmarszczek, zagęszczenia, napięcia i przywrócenia prawidłowego kolorytu skóry.
OBSZARY, JAKIE MOGĄ ZOSTAĆ
PODDANE ZABIEGOWI ENDOLIFT:
Twarz
dolna powieka,
środkowa i dolna część twarzy,
kontur żuchwy,
podbródek,
szyja,
dekolt.

•
•
•
•
•
•

Ciało
• ramiona,
• brzuch,
• wewnętrzna i zewnętrzna
strona ud,
• okolica kolan.

DOLNA POWIEKA: przed - po

PODBRÓDEK: przed - po

SZYJA: przed – po

ZALETY TECHNIKI ENDOLIFT:
• niechirurgiczna, minimalnie inwazyjna, wykonywana
w warunkach ambulatoryjnych,

• brak konieczności znieczulenia,
• bardzo wysoki profil bezpieczeństwa (FDA, badania)

i skuteczności,
natychmiastowy, narastający w czasie i długotrwały efekt,
jednorazowa procedura,
możliwe wielokierunkowe działanie
brak lub minimalna rekonwalescencja (nie wymaga
nakłuwania i nacinania skóry),
• możliwość łączenia z innymi zabiegami Anti-Aging
nawet podczas tej samej sesji zabiegowej,
• niewysoki koszt zabiegu.

•
•
•
•

Zdjęcia „przed” i „po” na ulotce wykorzystano dzięki uprzejmości dr. med. D. Casuto, dr. med. R. Dell’Avanzato i dr. med. R. Migliardiego.

