
Włoska definicja piękna

Prowadząc gabinet kosmetyczny lub tworząc nowy obiekt 
– głównym celem, który sobie stawiamy, jest ciągłe poszerzanie oferty zabiegowej.

SOLARIUM & Fitness

PREMIERA

ry do regeneracji, a fibroblasty do pro-

dukcji nowych włókien kolagenowych.

Ze względu na rozmiar, cząsteczka 

kwasu hialuronowego nie może swo-

bodnie przenikać przez mikropory skó-

ry. Aby jej to umożliwić, w niemieckich 

laboratoriach opracowano kwas hia-

luronowy o wielkości nanocząstecz-

ki. Takie rozwiązanie to idealny spo-

sób na bezinwazyjny transport kwa-

su w głąb skóry, bez ryzyka uszkodze-

nia cząsteczki i tym samym obniżenia 

efektywności zabiegu. Połączenie pro-

mieniowania laserowego i nanotech-

nologii to niezwykle skuteczne zabie-

gi nawilżająco-wypełniające.

Długoletnie doświadczenia w wal-

ce z efektami starzenia się skóry 

potwierdziły, że do trwałego wypełnie-

nia głębokich i utrwalonych zmarsz-

czek potrzebne jest bardziej intensyw-

ne zadziałanie. Taką możliwość daje 

nam druga głowica, w którą został 

wyposażony HialuroFrax.

FraxPen to lekka, poręczna głowi-

ca z systemem 12 ultracienkich igieł 

do precyzyjnego frakcjonowania naj-

głębszych bruzd i zmarszczek. Płyn-

na regulacja długości sterylnych igieł 

oraz niemożność powtórnego użycia 

tej samej końcówki zapewniają mak-

symalne bezpieczeństwo zabiegu.

HialuroFrax jest doskonałym roz-

wiązaniem zarówno dla gabinetów 

rozwijających się jak i dla nowych, 

które muszą pozyskać klientów. Ta 

Przy tak szybkim rozwoju kosme-

tyki i medycyny estetycznej, wy-

daje się to proste do zrealizowania, 

jednak aby zagwarantować sukces, 

wybór musi być doskonały! 

Nie pozwól 
dłużej czekać 
swoim klientom 
na doskonałość 
XXI wieku.

HialuroFrax to laser diodowy 

z systemem frakcyjnym do aplikacji 

kwasu hialuronowego oraz do opóź-

niania i niwelowania efektów starze-

nia się skóry. W urządzeniu połączono 

dwie technologie:

• laser diodowy;

• głowicę FraxPen z systemem 

ultracienkich, sterylnych igieł, któ-

rych synergiczne działanie pozwala na 

osiągnięcie spektakularnych i długo-

trwałych efektów zabiegu.

Laser diodowy o niepowtarzalnej 

konstrukcji opracowany przez zes-

pół włoskich naukowców pozwala na 

wprowadzanie kwasu hialuronowe-

go w głębokie warstwy skóry, ale też 

opiera się na działaniu biostymulują-

cym, przez co pobudza komórki skó-

technologia dzięki swojej innowa-

cyjności oraz spektakularnym efek-

tom zabiegów, ma szansę na zyska-

nie miana ponadczasowej. Duży popyt 

na tego rodzaju zabiegi jest gwarancją 

szybkiego zwrotu inwestycji. Wielkim 

sukcesem HialuroFraxa jest wprowa-

dzenie go nie tylko na rynek medycy-

ny estetycznej, ale również do gabine-

tów kosmetycznych. Takie rozwiązanie 

to nieoceniona zaleta tego urządzenia, 

ponieważ daje możliwość inwazyjnej 

aplikacji kwasu w głąb skóry również 

kosmetyczkom i kosmetologom.

Wybierz HialuroFrax 
i ciesz się piękną, 
gładką skórą 
przez długi czas.
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Martyna Jagusiak
dyplomowany kosmetolog

Więcej informacji:
LestheZone Polska
tel. (32) 24 17 194

www.lesthezone.pl
www.hialurofrax.pl
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