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JetClear oxy-system Venus Medyczna infuzja tlenowa.
Cena

12 990,00 zł

Opis produktu
JetClear oxysystem VENUS - Medyczna infuzja tlenowa
Najnowsza technologia bezigłowej aplikacji kwasu hialuronowego i substancji aktywnych hiperbarycznym tlenem o pulsacyjnym ciśnieniu.
Dzięki tej nowoczesnej i bardzo przyjaznej klientowi metodzie, nareszcie możemy dostarczyć w głębokie warstwy skóry czysty tlen połączony z substancjami
aktywnymi. Zabiegi są przyjemne i są doskonałą alternatywą dla osób, które nie chcą się ostrzykiwać tradycyjnym sposobem. Podstawą działania jest niezwykle
efektywny transport aktywnych serum w glębokie warstwy skóry za pomocą hiperbarycznego tlenu o pulsacyjnym ciśnieniu wytwarzanym przez naprzemienną pracę
dualnych sit molekularnych.
Wskazania do zabiegu:
- cera poszarzała, zestresowana, zmęczona i niedotleniona
- podrażnienia po zabiegach laserowych, peelingach chemicznych, mikrodermabrazji
- skóra odwodniona i przesuszona
- przebarwienia
- „przed wyjściem”
- profilaktyka przeciwstarzeniowa
- delikatna i wrażliwa skóra w okolicy oczu
- trądzik aktywny w każdej postaci
- trądzik różowaty
EFEKTY infuzji tlenowej JetClear OXY System:
- wypełnienie zmarszczek
- widoczny lifting skóry
- rozjaśnienie i rozświetlenie cery
- likwidacja chomików
- ujędrniona skóra
- intensywna tredukcja zapalnych stanów trądzikowych
- nawilżona, miękka i głądka skóra na obszarach poddanych zabiegowi
w skład systemu JetClear OXY System wchodzi:
- Urządzenie JetClear Oxy System Venus opracowane i produkowane w Japonii
- komplet preparatów odpowiednio skonstruowanych do aplikacji hiperbarycznym tlenem produkowanych przez amerykańską firmę Edge Systems LLC
- aplikator wielokrotnego użytku
GWARANCJA NA URZĄDZENIE 2 lata
Wprowadzanie za pomocą tlenu skoncentrowanych składników aktywnych .
Aktywne składniki zawarte w specjalnie "skonstruowanych" dla tej metody serum wtłaczane są za pomoca tlenu do głębokich warstw skóry, dzięki czemu efekty
widoczne są już bezpośrednio po zabiegu. Skóra nabiera wyraźnie zdrowszego, młodszego wyglądu.
Zabieg jest bezinwazyjną alternatywą dla mezoterapii igłowej, pozwala na wypełnienie drobnych zmarszczek, głębokie nawilżenie skóry, wygładzenie kącików oczu i ust
oraz poprawę owalu twarzy.
Spektakularne efekty osiągany dzięki silnie skoncentrowanym składnikom aktywnym m.in kwas hialuronowy, peptydy, witaminy i minerały oraz ekstrakty z alg.
Terapia czystym tlenem.
Skoncentrowany tlen o stężeniu do 96% transportowany jest do głębokich warstw skóry.
Dzięki zwiększeniu jego zawartości wewnątrz komrek prowadzi do inetnsywnej poprawy ich działania
intensyfikując przemianę materii oraz przyspieszając procesy regeneracji. Poprawa bilansu tlenowego prowadzi do natychmiastowego przywrócenia prawidłowego
funkcjonowania komórek skóry. Nowe komórki skóry poddane terapii hiperbarycznym tlenem pracuję lepiej, dłużej a zachodzące w nich procesy są znacznie
wydajniejsze.
Aktywne preparaty stosowane w JetClear OXY System VENUS:
3 butelki po 100ml aktywnych serum bazowych (opisy poniżej)
1 butelka 200ml aktywnego żelu hialuronowego
10g czystego kwasu kojowego (trądzik przebarwienia)
10ml SynAke o wysokim stężeniu (a'la botox)

Zestaw zawiera zawiera 3 butelki aktywnego serum na bazie których można wykonać ponad 150 zabiegów.
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