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Włoska definicja piękna

Prowadząc gabinet kosmetyczny lub tworząc
nowy obiekt za główny cel stawiamy sobie cią-
głe poszerzanie oferty zabiegowej. Przy tak
szybkim rozwoju kosmetyki i medycyny este-
tycznej wydaje się to proste do zrealizowania,
jednak aby zagwarantować sukces wybór musi
być doskonały.

Nie pozwól dłużej czekać swoim klientom na doskonałość XXI

wieku!p HialuroFrax to laser diodowy z systemem frakcyjnym do

aplikacji kwasu hialuronowego oraz do opóźniania i niwelowa-

nia efektów starzenia się skóry.

W urządzeniu połączono dwie technologie: laser diodowy oraz

głowicę FraxPen z systemem ultracienkich, sterylnych igieł. Ich

synergiczne działanie pozwala na osiągnięcie spektakularnych 

i długotrwałych efektów zabiegu.

Laser diodowy o niepowtarzalnej konstrukcji opracowany przez

zespół włoskich naukowców pozwala na wprowadzanie kwasu

hialuronowego do głębokich warstwy skóry, ale też opiera się na

działaniu biostymulującym, przez co pobudza komórki skóry do

regeneracji, a fibroblasty do produkcji nowych włókien kolage-

nowych.

Ze względu na swój duży rozmiar cząsteczka kwasu hialurono-

wego nie może swobodnie przenikać przez mikropory skóry,

aby jej to umożliwić w niemieckich laboratoriach opracowano

kwas hialuronowy o wielkości nanocząsteczki. Takie rozwiązanie

to idealny sposób na bezinwazyjny transport kwasu w głąb skó-

ry bez ryzyka uszkodzenia cząsteczki i tym samym obniżenia

efektywności zabiegu. Połączenie promieniowania laserowego 

i nanotechnologii to niezwykle skuteczny zabieg nawilżająco- 

-wypełniający.

Długoletnie doświadczenia w walce z efektami starzenia się skó-

ry potwierdziły, że do trwałego wypełnienia głębokich i utrwalo-

nych zmarszczek potrzebne jest bardziej intensywne działanie.

Taką możliwość daje nam druga głowica, w którą został wyposa-

żony HialuroFrax - FraxPen

FraxPen to lekka, poręczna głowica z systemem 12 ultracienkich

igieł do precyzyjnego frakcjonowania najgłębszych bruzd 

i zmarszczek. Nakłucia odbywają się w środowisku usieciowane-

go kwasu hialuronowego, który po wniknięciu do skóry właści-

wej wiąże wodę zapewniając efekt wypełnienia utrzymujący się

przez bardzo długi czas. Płynna regulacja długości sterylnych

igieł oraz niemożność powtórnego użycia tej samej końcówki

zapewniają maksymalne bezpieczeństwo zabiegu.

System pracy HialuroFraxa możemy podzielić na kilka technik 

o zróżnicowanym poziomie intensywności, w zależności od stanu

skóry, okolicy i wieku pacjenta wybieramy najbardziej odpowiednią.

Wielkim sukcesem HialuroFraxa jest wprowadzenie go nie tylko

na rynek medycyny estetycznej, ale również do gabinetów ko-

smetycznych. Takie rozwiązanie to nieoceniona zaleta tego urzą-

dzenia, ponieważ daje możliwość inwazyjnej aplikacji kwasu 

w głąb skóry również kosmetyczkom i kosmetologom.

HialuroFrax jest doskonałym rozwiązaniem dla gabinetów ko-

smetycznych. Technologia ta dzięki swojej innowacyjności oraz

spektakularnym efektom zabiegów, ma szanse na zyskanie mia-

na ponadczasowej. Wybierz HialuroFrax i ciesz się piękną, gład-

ką  skórą przez długi czas.

Więcej informacji:
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41-500 Chorzów
Aleja Wojska Polskiego 17
32 2417 194
501 509 569
www.hialurofrax.com


