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VShape™ Ameliyatsız Yüz Germe
Vshape™ ile yüz şekillendirme, yüz ve boyundaki
yağları eritmek ve cildi sıkılaştırmak için cerrahi
olmayan, ağrısız bir tedavidir.
Güvenli ve ağrısız Vshape™, cilt germe ve
yüz şekillendirme için uygulanan çeşitli cerrahi
prosedürlere karşı alternatif bir tedavidir.
Cerrahi olmayan tek yüz germe yöntemi olarak,
vücudunuzun en değerli serveti olan, yüzünüzden
yılları siler atar sadece 20 dakika da yüzünüz
bambaşka bir forma kavuşur, Sarkık gıdılar Vshape™
ile gergin bir forma kavuşuyor. Ameliyatsız Yüz
Germe artık Vshape™ ile gerçek oluyor.

Etkili & Güvenli
Vshape™ teknolojisi, patentli soğuk dalgalar
ve Unipolar radyofrekensı kombine ederek yağ
dokusunu parçalar ve vücuttan atar. Hedefe yönelik
Soğuk Dalgaların tamamı, yağ dokusunda emilir.
Böylece yağ dokusuna maksimum enerji verirken
çevre dokulara zarar vermez. Vshape™ sadece en
güvenli değil, aynı zamanda yüz şekillendirmede
cerrahi olmayan en etkili tedavidir.

Sonucu ne zaman görebilirim?
Etkiyi ilk tedavinin hemen sonrasında, 20 dakika, dahi
görebilirsiniz. Ancak değişimin çoğu, her seansın
sonrasındaki günler-haftalar içinde ortaya çıkar.
Sonuçlar kalıcıdır.

Kaç seans gerekir?
Genellikle 4 seans önerilir. Ancak bazı durumlarda 2
seans sonunda istenen sonuç görülebilmektedir.

Tedavi can yakar mı?

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

Seanslar ne kadar sürer?

Tipik bir seans 20, maksimum 25 dakikadır. Prosedür
ağrısız olduğundan ağrı kesici, anestezi gerektirmez
Seans sonunda hayatInıza kaldığınız yerden devam
edersiniz, yüzünüzde kızarıklık ve yanma oluşmaz.

Vücudun neresine uygulanabilir?
Vshape™ prosedürü, çene, gıdı, yanaklar, alın, boyun
ve göz çevresi için geliştirilmiş son teknolojidir.
Tedavinin diğer vücut bölgeleriniz için uygun olup
olmadığını hekiminize sorabilirsiniz.

Sonuçlar
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