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Masażer ultradźwiękowy SkinClear
MX-128 z 2 głowicami 1Mhz
Cena

399,00 zł

Opis produktu

Aparat SkinClear MX-128
Najnowszy 2 głowicowy aparat do masażu i sonoforezy marki SkinClear.
SkinClear MX-128 to urządzenie wyposażone w dwie najnowszej generacji głowice ultradźwiękowe o częstotliwości 1Mhz.
Urządzenie 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, regeneruje zastawki żylne, masuje tkanki oraz oddziałuje drenująco na zastoje limfy.
Teraz zarówno drobne jak i głębokie zmarszczki a także inne inne oznaki starzenia się skóry możesz zwalczać tak skutecznie w
domu, jak robią to kosmetolodzy w salonach kosmetycznych i bez konieczności poddawania się drogim zabiegom.
Najważniejsze zaś jest to że możesz zajmować się kondycją swojego ciała stale i bez konieczności umawiania na wizyty w
gabinecie.
Wpływ masażu ultradźwiękowego na skórę i ciało od wielu lat wykorzystywany jest w rehabilitacji i salonach piękności na
całym świecie (np. płaska głowica do rozbijania ostrogi piętowej) . Prezentowany aparat jest dostępną zarówno dla
salonów jak i do użytku domowego wersją takich aparatów, a jego sekret sprawiający że skóra bardzo szybko się regeneruje
to bardzo wysoka częstotliwość ultradźwięków 1Mhz wykonujących masaż. Kosmetyki stosowane podczas masażu naszym
aparatem wchłaniają się w skórę wielokrotnie skuteczniej co sprawia, że doskonale uzupełniają i potęgują one działanie
aparatu.
Masażer ultradźwiękowy SkinClear MX-128 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. Aparat wykorzystuje technikę pielęgnacji skóry, która od dziesięcioleci święci triumfy w profesjonalnych
salonach kosmetycznych i ośrodkach spa na całym świecie, a co ważne, do tej pory nie wyparły go z stosowania inne techniki
kosmetyczne. 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 a zmarszczki
znacznie spłycą.
Masażer SkinClear MX-128 to prosty i bezpieczny sposób pielęgnacji twojej twarzy i ciała, 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 nasz aparat 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
- Przeciwdziała rozwojowi żylaków
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- Rozbija złogi cellulitu i rozprasza zastoje limfy
- Oddziałując ultradźwiękami na skórę wzmaga ukrwienie i odżywienie tkanek
- Rozbija ostrogę piętową
Korzyści:
- Zmniejszenie cellulitu aż do jego zaniku
- Rozjaśnienie cery i delikatne wygładzenie zmarszczek
- Usuwa zastoje limfy powodujące opuchlizny na nogach
- Usuwa worki i cienie pod oczami
- Zwiotczała skóra lekko się napina dając efekt liftingu

Dane techniczne masażera SkinClear MX-128:
Częstotliwość ultradźwięków: 1Mhz
Moc ultradźwięków: 1,8W/cm2
Średnica głowicy zabiegowej płaskiej: 4cm
Średnica głowicy zabiegowej stożkowej (czubek stożka): 8mm
Zasilanie 220V 50hz
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