Teplo a vlny omlazují
Nejlepšího efektu bývá dosaženo kombinací několika ošetření.
Moderní přístroje už tuto možnost nabízejí při jednom zákroku.
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říkladem je systém elos plus, který využívá současně světelnou energii (intenzivní
pulsní světlo − IPL) a radiofrekvenci. Každá z těchto sil se zaměřuje na řešení jiného
problému: IPL podporuje tvorbu nového kolagenu,
potřebného pro pevnou a elastickou pleť, a odstraňuje nežádoucí pigmentové skvrny. Radiofrekvenční
vlny proniknou do větší hloubky, kde kůži zpevní.

„Všechny nepříjemné příznaky postupně odeznívají.
Do čtyř hodin mizí možné přechodné pálení kůže,
zarudnutí a otok odchází po dvanácti hodinách až
pěti dnech po ošetření a vy si můžete začít užívat
své omlazené pleti,“ dodává doktorka Třísková.

Obličej i tělo
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Systém elos se využívá nejen pro omlazení pleti obličeje a léčbě akné, ale také k odstranění strií i vytahané kůže a k zpevnění pokožky kdekoliv na těle.
„Pokud hledáte způsob, jak se zbavit pigmentových
skvrn, rozšířených pórů, jizev a dalších problémů,
i v tomto případě je pro vás elos tím pravým řešením,“ vysvětluje korektivní dermatoložka MUDr. Katarína Třísková z Medicom Clinic. Systém je výhodný i tím, že nevyžaduje rekonvalescenci a je zcela
bezpečný pro všechny typy pleti. Zrak při ošetření
chrání speciální brýle. V případě zubních rovnátek,
korunek a kovových implantátů v ošetřované oblasti
se do úst vkládají gázové čtverečky z důvodu vyšší
citlivosti těchto oblastí.
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Vlastnímu zákroku předchází konzultace s ošetřujícím
lékařem, který navrhne a upřesní celý postup ošetření
a následné péče. Lékař po odlíčení a vyčištění obličeje nanese čirý ultrazvukový gel, který zabezpečuje
lepší vodivost a průnik energie do kůže. Postupně
se ošetřovaná lokalita „skenuje“ koncovkou tvořenou
skleněným hranolem a dvěma elektrodami.

Péče po zákroku
Během zákroku se na pokožce objevuje zarudnutí
a mírný otok a přechodně se zvýrazní cévky a pigmentace. Ničeho se nemusíte obávat, tyto příznaky
jsou běžné a hlavně pouze dočasné. Po zákroku se
pokožka ošetří zklidňujícím krémem, případně maskou, je také možné krátkodobě ošetřenou oblast
chladit. Dalších zhruba pět dní po ošetření se používají hydratační a zklidňující přípravky (např. s obsahem dexapanthenolu) a po 12 hodinách už je možné
použít make-up.

Jak působí
technologie
elos plus
l omlazuje pleť
l léčí akné
l posiluje tvorbu kolagenu
l redukuje rozšířené póry
l vypíná obličejové kontury a redukuje vrásky
l ošetřuje vaskulární a pigmentové léze
l redukuje strie

