
ne i są produkowane w niemieckich 

laboratoriach. Dzięki przeprowadzo-

nym testom potwierdzona została ich 

skuteczność.

W ampułkach z kwasem hialuro-

nowym wykorzystano nanotechno-

logię – każda cząsteczka kwasu zo-

stała podzielona na mniejsze, a te ma-

łe fragmenty zamknięto w specjalnych 

ochronnych kapsułach, tzw. nanosfe-

rach. Nanosfery umożliwiają przenika-

nie, a także chronią cząsteczki kwasu 

przed uszkodzeniem podczas przeni-

kania przez kolejne warstwy skóry, za-

pewniając prawidłowe ich działanie.

Po wniknięciu do skóry właściwej 

promieniowanie lasera diodowego 

ułatwia uwalnianie fragmentów kwa-

su hialuronowego i odtwarzanie pier-

wotnych struktur cząsteczki.

Jedna cząsteczka kwasu hialurono-

wego może związać co najmniej 250 

cząsteczek wody, dzięki czemu wy-

równana zostaje gospodarka wodna 

skóry, a przede wszystkim wypełnione 

zostają przestrzenie międzykomórko-

we. Ten etap zabiegu daje efekt wy-

pchnięcia wszystkich zmarszczek po-

wstałych na skutek odwodnienia skó-

ry, zdecydowanie poprawia się poziom 

nawilżenia, a jej struktura pozostaje 

jedwabiście gładka.

Ta bezinwazyjna metoda jest sku-

tecznym sposobem opóźniania efek-

Laser diodowy emituje wiązkę 

o długości 905 nm, co umożliwia głę-

boką stymulację komórek skóry. Na-

świetlanie poszczególnych jej warstw 

skutecznie biostymuluje pracę komó-

rek. Największy wpływ obserwuje się 

w fibroblastach – wzrasta produk-

cja nowych włókien kolagenowych, 

komórki szybciej się regenerują oraz 

przyspieszona zostaje przemiana ma-

terii na poziomie komórkowym. Jest to 

więc dobry sposób na poprawę ogól-

nej kondycji skóry.

Wykluczono też efekt przegrzania – 

dawka mocy została tak dobrana, aby 

skutecznie pobudzać komórki, ale nie 

przegrzewać tkanek. Podczas zabiegu 

temperatura wzrasta tylko o 1 OC.

Jednak to tylko jedno z najważ-

niejszych zadań, jakie spełnia laser 

w urządzeniu HialuroFrax. Jego klu-

czową rolą jest aplikacja kwasu hia-

luronowego w głąb skóry.

Tajemnicą skuteczno-

ści HialuroFraxa jest 

nie tylko laser, ale 

również specjalne 

kosmetyki. 

Jak wiemy, czą-

steczka kwasu jest zbyt 

duża, aby przenikać przez mi-

kropory skóry.

Wszystkie produkty wykorzysty-

wane do zabiegu zostały opracowa-

HialuroFrax został tak opra-

cowany, aby mogli wykorzy-

stywać go nie tylko lekarze, 

ale również kosmetyczki. Niezwykła 

skuteczność i długotrwałe efekty spra-

wiają, że HialuroFrax staje się urzą-

dzeniem ponadczasowym.

Zespół włoskich naukowców opra-

cował laser do zabiegów odmładza-

nia i wypełniania zmarszczek – urzą-

dzenie to opiera się na synergicznym 

działaniu promieniowania laserowe-

go oraz precyzyjnym frakcjonowaniu 

skóry. Kilka programów pozwala do-

brać indywidualną terapię dla każde-

go pacjenta, co podnosi sku-

teczność zabiegów.

HialuroFrax – dzięki tej maszynie aplikacja kwasu hialuronowego oraz 
frakcjonowanie skóry dostępne są dla kosmetyczek i kosmetologów.
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tów starzenia się skóry oraz doskona-

łym zabiegiem nawilżającym także dla 

osób młodych.

HialuroFrax został wyposażony 

w drugą głowicę, którą stosujemy na 

te najgłębsze, utrwalone już zmarszcz-

ki i bruzdy.

FraxPen w postaci poręcznego 

„długopisu”, wyposażony w system 12 

ultracienkich igieł, służy do frakcjono-

wania skóry oraz do aplikacji kwasu 

hialuronowego.

Bardzo ważnym elementem tech-

nologicznym jest opatentowana bu-

dowa igieł. Wykorzystano tu budowę 

żądła, aby nie przecinać skóry, jak ro-

bi to klasyczna igła, a jedynie rozpy-

chać ją, dzięki czemu po iniekcji nie 

pozostają żadne ślady, a skóra bardzo 

szybko się regeneruje.

Powierzchnia frakcjonowania jest 

stosunkowo mała, dzięki czemu mo-

żemy precyzyjnie frakcjonować wy-

brane zmarszczki. We FraxPenie ma-

my płynną regulację długości żądeł 

oraz 6 stopni prędkości ich pracy. Ze 

względu na sekwencyjne wysuwanie 

się igieł frakcjonowaniu nie towarzy-

szy ból. Moduły z igiełkami są pakowa-

ne sterylnie i niemożliwe jest ich po-

nowne użycie, co czyni zabieg maksy-

malnie bezpiecznym.

Podczas pracy FraxPenem docho-

dzi do głębokiej perforacji naskórka, 

przez co zmuszany jest on do szybkiej 

odnowy. Frakcjonujemy w środowisku 

kwasu hialuronowego i poprzez żądła 

zapewniamy transport jego cząsteczek 

do skóry właściwej.

Kwas hialuronowy wiąże wodę, 

frakcjonowanie zmusza naskórek do 

odnowy, a wywołany delikatny stan 

zapalny pobudza komórki skóry do sil-

nej regeneracji. Takie wielopłaszczy-

znowe działanie zapewnia efekt ni-

welowania nawet najbardziej utrwa-

lonych bruzd i zmarszczek.

Uzupełnienie działania lasera dio-

dowego frakcjonowaniem gwarantu-

je spektakularne, a przede wszystkim 

długotrwałe efekty zabiegów dla skór 

wymagających i dojrzałych.

Klientki bardzo często zadają 
pytanie: „Co daje lepsze efekty: 
klasyczne ostrzykiwanie 
czy HialuroFrax?”.

Odpowiedź jest prosta: HialuroFrax.

Podczas klasycznego ostrzykiwa-

nia lekarz działa tylko na wskazaną 

zmarszczkę, a z pozostałą częścią twa-

rzy nic się nie dzieje. Skóra nadal po-

zostaje zmęczona, przesuszona i po-

zbawiona blasku. HialuroFrax to za-

bieg obejmujący zawsze całą twarz, 

a także szyję i dekolt, jeśli wymagają 

tak intensywnej pielęgnacji – efekt wi-

doczny jest od razu po zabiegu.

Po ostrzykiwaniu u lekarza pozo-

stają ślady w postaci krwiaków i si-

niaków, często zdarza się nierówno-

mierne rozłożenie kwasu. Po zabie-

gach HialuroFraxa kwas hialuronowy, 

dzięki odpowiednio dobranym ilościom 

i metodzie aplikacji, zawsze rozłożony 

jest równomiernie, a delikatne zaróżo-

wienie skóry związane z frakcjonowa-

niem utrzymuje się maksymalnie kil-

kanaście godzin po zabiegu.

Musimy pamiętać również o tym, 

że lekarz stosuje do zabiegu igłę, 

a FraxPen – cieniutkie żądła.

Takie porównanie nie pozostawia 

wątpliwości – HialuroFrax to dosko-

nałe rozwiązanie dla wymagających 

klientek Państwa gabinetów.

Serdecznie zapraszamy na indy-
widualne prezentacje urządzenia do 
centrum szkoleniowego LestheZone 
oraz na ogólnopolskie targi kosme-
tyczne, na których również odby-
wają się prezentacje HialuroFraxa.

Nie czekaj dłużej na doskonałość 

– już dziś wybierz ponadczasowe za-

biegi HialuroFrax.

LESTHEZONE
al. Wojska Polskiego 17, 

41-500 Chorzów
tel. 32 241 71 94, 501 
509 569, 508 143 567

www.lesthezone.pl
www.pewnyzabieg.pl
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Bardzo ważnym elementem technologicz-
nym jest opatentowana budowa igieł. 
Wykorzystano tu budowę żądła, aby nie 
przecinać skóry, jak robi to klasyczna igła, 
a jedynie rozpychać ją, dzięki czemu po in-
iekcji nie pozostają żadne ślady, a skóra 
bardzo szybko się regeneruje.


