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Skin Rejuvenation System - System Odnowy Skóry

Specjalistyczny medyczny peeling wysokoprocentowym
kwasem glikolowym (AHA) o stężeniu 20%,35%,50%,70% - jest w 100% biodostępny.

NeoStrata®Skin Rejuvenation System - to zabieg poprawy urody i usuwania objawów
starzenia. Ma bardzo korzystne działania na
- to
zabieg poprawy urody i usuwania objawów starzenia. Ma bardzo korzystne działania na
skórę właściwą
prowadząc do zwiększeniu jej grubości o około 25% (skóra z wiekiem ulega ścieńczeniu) bez
wywoływania stanu zapalnego. Dochodzi do
odbudowy włókien sprężystych
i poprawy elastyczności skóry. Równolegle następuje zwiększona produkcja włókien
kolagenu i mukopolischarydów
, co prowadzi do spłycenia zmarszczek i
długofalowej poprawy
bilogicznych i elastycznych właściwości skóry.
NeoStrata®Skin Rejuvenation System - ma zastosowanie również w usuwaniu
przebarwień
oraz blizn
po urazach i chorobach np. trądzik, objawy zniszczenia i starzenia skóry spowodowane przez
nadmierne nasłonecznienie, przebyte choroby.
NeoStrata®Skin Rejuvenation System - oferuje cztery stężenia: 20%,35%,50%,70%, które
umożliwiają dostosowanie zabiegu do indywidualnych potrzeb, a dzięki zawartości
100%-ego
wolnego kwasu glikolowego penetruje skórę natychmiast. Zabieg odbywa się bez zbytniej
uciążliwości i potrzeby ograniczenia obowiązków zawodowych i życia towarzyskiego.
NeoStrata®Skin Rejuvenation System - wypełnia dotychczasową lukę pomiędzy kosmetyką
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a klasycznymi operacjami chirurgicznymi. Polecamy go Państwa uwadze

Zastosowanie NeoStrata®Skin Rejuvenation System :
- "Odmładzanie" skóry i poprawa jej wyglądu - " lifting bez skalpela "
- Usuwanie przebarwień : (piegi, ostuda (melasma), plamy soczewicowate, przebarwienia
pozapalne)
- Przyspieszenie odnowy komórkowej.
- Redukcja drobnych i głębszych zmarszczek.
- Spłycenie blizn.
- Zapobieganie starzeniu się skóry.
- Zmiękczenie i wygładzenie skóry.
- Nawilżenie skóry suchej i atopowej.
- Poprawa barwy i faktury skóry.
- Oczyszczenie skóry (trądzik grudkowo-krostkowy, zaskórniki).
- Regulacja i leczenie zaburzeń rogowacenia.
- Suchość skóry w przebiegu zmian chorobowych.

Mechanizm działania NeoStrata®Skin Rejuvenation System :
- Stymulacja procesów odnowy komórek naskórka - powrót do młodszego stanu,
redukcja drobnych i głębszych zmarszczek.
- Przyspieszenie złuszczania naskórka w mechanizmie zbliżonym do fizjologicznego.
- Aktywacja fibroblastów - komórek odpowiedzialnych za syntezę białek strukturalnych
(kolagen i elastyny) oraz mukopolisacharydów (np.kwasu hialuronowego) - naprawa
uszkodzonych włókien elastycznych, gęstość kolagenu, pogrubienie żywych warstw naskórka,
- Wzrost liczby komórek Langerhansa w naskórku - wzrost odporności, profilaktyka
przeciwko nieczerniakowym nowotworom skóry.
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- Zmniejszenie przylegania pomiedzy korneocytami (rogowe komórki naskórka)w
wyniku czego korneocyty odrywają się z powierzchni naskórka, a w głębszych partiach
zwiększa się ilość spoiwa międzykomórkowego, co powoduje zatrzymanie wody w głębi skóry i
pośrednio lepsze jej nawilżanie.
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