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Clearlift™ Yüz Gençleştirme

Cildinizdeki kırışıklıklar pigment sorunları ve en önemlisi
sarkma sizi rahatsız ediyorsa ağrısız ve izsiz yeni bir uygulama
ile, yani, Clearlift™ ile tanışın.
Tekno estetik sektörünün lideri Alma Lasers bünyesinde
geliştirilen en son teknoloji Clearlift™ tüm cilt tiplerinde
10 dakika süren seanslarla hem cilt yenileme hemde cilt
toparlamayı aynı anda sunan acısız ve ağrısız yeni bir
teknolojidir.
Clearlift™ kırışıklıkları azaltır, ince çizgileri yok eder.
Cildiniz altındaki dokulara 3-5mm nüfuz ederek kollageni
arttırır ve güçlendirir. Cilt yüzeyinin düzelmesiyle brlikte
derine inebilen özel lazer ışık patlaması, sıkılaşmayı da sağlar.
Bu uygulama Yüz, göz çevresi, boyun ve dekolte bölgelerinde
uygulanır.
Özellikle boyun bölgesinde ki başarısı sistemin “Boyun Germe
Lazeri” olarak tanımlanmasını ve üne kavuşmasını sağlamıştır.

Tecrübeli Doktorlara Kulak Verin

Sonucu ne zaman görebilirim?

Etki ilk tedavinin hemen sonrasında hissedilir.
Ancak değişimin çoğu, her seansın sonrasındaki
günler-haftalar içinde ortaya çıkar. Sonuçlar ise
kalıcıdır.

Kaç seans gerekir?

Otrtalama 4 seans önerilir. Ancak bazı durumlarda 6
seansa kadar çıkılabilir, seans sayısı hekiminiz kararındadır.

Tedavi can yakar mı?

Clearlift™ acısız ve ağrısızdır. Uygulama esnasında
hissedilen duygu sıcak taş masajına benzetilir.

Seanslar ne kadar sürer?

Tipik bir seans 10, maksimum 15 dakikadır. Prosedür
ağrısız olduğundan ağrı kesici, anestezi gerektirmez
Seans sonunda hayatInıza kaldığınız yerden devam
edersiniz, yüzünüzde kızarıklık ve yanma oluşmaz.

Vücudun neresine uygulanabilir?

Clearlift™ prosedürü, boyun, alın, yüz ve dekolte
ve göz çevresi için geliştirilmiş son teknolojidir.
Tedavinin diğer vücut bölgeleriniz için uygun olup
olmadığını hekiminize sorabilirsiniz.

Sonuçlar

Michael H. GOLD, M.D.
Clearlift™, Qswitch teknolojisinin çoklu seanslarda daha
az enerji kullanarak rahatsızlık ve zaman kaybına sebep
olmayacak şekilde kullanılmasını sağlar.

Edward ZIMMERMAN, M.D.
Clearlift™, bana vücüdun tüm bölgelerini, yüzü, dekolte
yerleri, boyun ve elleri tedavi etme imkanı veriyor ve bu çok
heyecan verici.

Deborah MANJONEY, M.D.
Clearlift™ ayrıcalıklı sonuçlar sağlar, hastalar kısa zamanda
başlayabilir ve kimse bir müdahele yapıldığını fark etmez.
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