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Masażer ultradźwiękowy do twarzy
Maya LED 3Mhz
Cena

329,00 zł

Opis produktu

Masażer ultradźwiękowy do twarzy Maya
LED 3Mhz
Masażer Ultradźwiękowy Maya LED Beauty polecany z żelem hialuronowym SkinClear 200ml to specjalizowane urządzenie wytwarzające falę ultradźwiękowe o
częstotliwości aż 3Mhz połączone z terapią naświetlania 3 kolorami światłą LED przy pomocy których możemy z rewelacyjną wręcz skutecznością wprowadzić substancje
aktywne z kosmetyków w tkanki, wykonać wyjątkowy masaż ultradźwiękowy oraz rozprowadzać zastoje limfy powodujące często opuchliznę pod oczami.
Teraz zarówno drobne jak i głębokie zmarszczki a także inne inne oznaki starzenia się skóry możesz zwalczać tak skutecznie, jak robią to kosmetolodzy w salonach
kosmetycznych i bez konieczności poddawania się bolesnym i drogim zabiegom.
Wpływ masażu ultradźwiękowego na skórę i ciało od wielu lat wykorzystywany jest w rehabilitacji i salonach piękności na całym świecie. Prezentowany aparat jest
domową wersją takiego sprzętu, a jego sekret sprawiający że skóra bardzo szybko się regeneruje to najwyższa stosowana w kosmetyce częstotliwość ultradźwięków
3Mhz wykonujących masaż. Kosmetyki stosowane podczas masażu naszym aparatem wchłaniają się w skórę wielokrotnie skuteczniej co sprawia, że doskonale
uzupełniają i potęgują one działanie aparatu.
SkinClear Maya Led 3Mhz jest przełomowym rozwiązaniem w dziedzinie domowej i profesjonalnej, kosmetycznej pielęgnacji skóry. Stosowany tylko kilka minut dziennie
może sprawić, że zasadniczo zmieni się wygląd twojej twarzy oraz ciała. Rozwój technologiczny na świecie spowodował że na zakup tego urządzenia może sobie
pozwolić praktycznie każdy. Dlatego już wkrótce twoja skóra może stać się zdrowsza, gładsza i piękniejsza, przebarwienia rozjaśnią się, zmarszczki znacznie spłycą a
cienie i worki pod oczami znikną (potwierdzaja to rzesze naszych zadowolonych klientek).
SkinClear Maya Led działa na kilku poziomach, wytwarza falę ultradźwiękową wtłaczającą kosmetyki w nasze ciało, (zjawisko to nazywamy sonoforezą), stymuluje
odbudowę kolagenu w skórze właściwej, dotleniania skórę i przywraca promienny wygląd, wzmacnia ściany naczyń krwionośnych przez co bardzo skutecznie pomaga
we wchłanianiu się pajączków na twarzy, masuje tkanki oraz oddziałuje drenująco na zastoje limfy np. worki pod oczami. Aparat Maya Beauty to prosty i bezpieczny
sposób pielęgnacji twojej cery, wykorzystujący doskonale znaną i cenioną technologię, stosowaną przez profesjonalne salony kosmetyczne na całym świecie. Masaż
końcówką zabiegową w wyniku stymulacji ultradźwiękami pobudza krążenie i dotlenia skórę, co nadaje jej piękny i promienny wygląd.
Dotlenienie i wzmożone krążenie powoduje lepsze odżywienie skóry, co w naturalny sposób ją oczyszcza, wygładza bruzdy i zmarszczki oraz likwiduje przebarwienia a
twoja skóra już niedługo stanie się bardziej jędrna i gładsza, a ty będziesz wyglądać młodziej. Wypróbuj Maya Beauty aby przekonać się, że efekty będą widoczne już po
kilku tygodniach.
Zalety:
- Ujędrnia, wygładza i wzmacnia skórę
- Wtłacza substancje aktywne w tkanki w wielokrotnie większych ilościach niż klasyczne wmasowanie
- Sprawia, że skóra przestaje być workowata i zwiotczała oraz redukuje zmarszczki
- Intensywnie wzmacnia ściany naczyń krwionośnych
- Obkurcza naczynka krwionośne-pajączki na twarzy przez co stają się niewidoczne
- 3 kolory LED intnsywnie wspomagają pracę ultradźwięków
- Oddziałując ultradźwiękami na skórę wzmaga ukrwienie i odżywienie tkanek
- Bardzo skutecznie likwiduje worki pod oczami
Korzyści:
- Zmniejszenie cieni i worków pod oczami
- Rozjaśnienie cery i delikatne wygładzenie zmarszczek
- Usuwa zastoje limfy powodujące opuchlizny na twarzy
- Powoduje obkurczenie naczynek-pajączków na twarzy
- Zwiotczała skóra lekko się napina dając efekt liftingu
Jak działa w połączeniu ze światłem LED?
Fala ultradźwiękowa wytwarzana przez aparat powoduje powstanie "ciśnienia" wtłaczającego kosmetyki w tkankę. Ta sama fala wykonuje bardzo intensywny, wibrujący
z częstotliwością 3Mhz masaż kosmetyczny tkanek i naczyń krwionośnych, naświetlanie odpowiednio dobranym do terapii kolorem światła LED wspiera działąnie
ultradźwięków:Światło niebieskie wnika w skórę na niewielką głębokość ok.1-2mm działając bakteriobójczo, dlatego jest bardzo polecane w leczeniu trądziku.
Dodatkowo działa ściągająco na pory i poprawia napięcie skóry. Jest bardzo dobrze tolerowane przez cerę wrażliwą.Światło czerwone wnika w skórę dość głęboko bo na
ok 8-10mm pobudzając krążenie krwi i fibroblasty do intensywniejszej pracy. Fibroblasty produkują kolagen, elastynę, glikoproteiny i glikozoaminy. Intensywne krążenie
dotlenia, odżywia i wspomaga likwidcję worków i cieni pod oczami.Światło zielone oprócz działania relaksacyjnego łączy w sobie efekty poprzednich kolorów, zwiększa
natlenienie poprzez lepszą cyrkulację krwi.
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