TECHNOLÓGIA

Arcfiatalítás mûtét nélkül!
A GIGI Quadro Time machineTM egy forradalmian új arcfiatalítási kezelési
rendszert kínál mûtét-, szúrás-, vágás- és fájdalom nélkül. A kezelés
egyszerû, gyors és biztonságos.
1. A dinamikus vízsugár peeling eddig csak az orvos technikában alkalmazott eljárás volt. Szuperszonikus sebességgel áramló víz és levegô keverékével, mint egy apró hûs gôzborotva peelingezi
le a bôrt. Természetes módon stimulálja a kezelt
felületen a biokémiai és fiziológiai folyamatokat.
A dinamikus vízsugár peeling eltávolítja az elhalt
hámsejteket, a pórusok mélyérôl a szennyezôdéseket. Fokozza a nyirokkeringést és felélénkíti a
vérkeringést. A nagy sebességgel áramló folyadék
oxigénnel és nedvességgel tölti fel a bôrt. A kezelés elôtt feltétlenül alaposan tisztítsuk meg a bôrt!

2. A mezotoll használata elôtt egy speciális, a készülékhez kifejlesztett zselét viszünk fel az arcra.
A hidragél magas elektrolit tartalmú, kitûnô vivôés közvetítôanyag.

3. A következô két lépésben egy tovább fejlesztett elektroporációs eljárást végzünk. Tû nélküli
mezoterápiás tollal leküzdjük a bôr és a sejtmembrán csatornák elektromos ellenállását, átstrukturáljuk a sejteket és megnyitjuk az ideiglenes
pórusokat.
4. Speciálisan kizárólag a géphez kifejlesztett nyolc
szérumból kiválasztjuk páciensünk bôrének legmegfelelôbb terméket és a golyós mezoapplikátor
segítségével a hatóanyagot bevisszük a bôrbe. A
mezotoll által megfelelôen elôkészített bôrön keresztül hatékonyan és nagy mennyiségben tudnak a hatóanyagok egészen a sejtekig hatolni.

A kezelés már az elsô alkalommal rendkívül látványos, bôrtípustól függetlenül azonnali fiatalodást eredményez!
A makacs bôrhibák (pigmentfoltok, mélyebb ráncok, hegek, rosacea, stb.) kezelésére négy-hat alkalmas kúrát javasolunk.
A géprôl részletes tájékoztatásért, vásárlási és bérleti lehetôségek megismerésére várjuk szeretettel nyílt
napunkon 2010. október 14-én.

5. A kezelendô felületre ismét Hydra gélt viszünk
fel vékony rétegben. Kezelésünk következô lépése
az ionto-facelifting. Az Y-elektróda segítségével egyszerre végezhetünk iontoforézist és izomstimulációt.

6. A kezelés utolsó lépése a spray funkció. A spray pisztoly hidratáló, nyugtató folyadékunkat páraszerû köddé alakítja. A gôzök és gázok akadálytalanul bejutnak
az arcbôrbe, a speciális folyadék így mélyen fejtheti ki
hatását és teheti teljessé az arcbôr komfort érzetét.

7. Befejezésként bôrtípusnak megfelelô hidratáló
krémet simítunk a bôrbe, és felhívjuk a figyelmet
az otthoni ápolás fontosságára.
GIGI Vezérképviselet 06-1-350-0961,
www.gigicosmetic.hu/quadro, www.
fiatalitokezeles.hu

