Face rejuvenation
Ανάπλαση και ελαφρά απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων της επιδερμίδας.
Είναι το μοναδικό μηχάνημα που έχει τετραπλή δράση:
Θερμικός ερεθισμός των ινοβλαστών
Ισχυρός μηχανικός ερεθισμός
Υπεραιμία και
απομάκρυνση νεκρών κυττάρων.
• Η εφαρμογή με το ecopeel βοηθάει το δέρμα να παράγει μόνο
του κολλαγόνο και ελαστίνη, δηλαδή να αναπλασθεί.
• Το ecopeel δίνει άριστα αποτελέσματα χωρίς πόνο, παραμονή στο σπίτι, ερύθημα
και δυσχρωμίες, έναντι του χημικού peeling ή άλλου microdermabrasion.





Εύχρηστο και λειτουργικό







Λειτουργεί με μια ισχυρή διπλή αντλία κενού και πίεσης
Η ισχύς του μηχανήματος ρυθμίζεται πολύ εύκολα από τον ρυθμιστή και το
όργανο που βρίσκεται στην πρόσoψη
Το probe είναι πολύ ελαφρύ και εύχρηστο. Ο ειδικός σχεδιασμός του
επιτρέπει τη διενέργεια εφαρμογών ακόμη και γύρω από τα μάτια, το στόμα και
τα αυτιά, χωρίς κανένα κίνδυνο διάχυσης μικροκρυστάλλων, όπως συμβαίνει με
αντίστοιχες συσκευές
Έχει αυτόματο σύστημα καθαρισμού του φίλτρου
Δεν μπλοκάρει και δεν βουλώνει ποτέ.

Φυσιολογία της δράσης
Το δέρμα, στις νεότερες ηλικίες, διαθέτει φυσικούς εσωτερικούς μηχανισμούς, για
υγιή επιδερμίδα.
Όμως η ηλικία, ο ήλιος, το περιβάλλον, η διατροφή, ακόμη και τα καλλυντικά,
δυσχεραίνουν ή και αναστέλλουν τις λειτουργίες του δέρματος, προκαλώντας μία
θαμπή, ξηρή και γερασμένη εμφάνιση.
Το ecopeel εφαρμόζοντας:




σημειακά υψηλή αναρρόφηση
θερμική δράση
ισχυρή κινητική ενέργεια μικροκρυστάλλων, επιτυγχάνει μια ολοκληρωτική
ανάπλαση των λειτουργιών και δομών του δέρματος σε βάθος

Άμεσα & Διαρκή Αποτελέσματα
Βελτίωση της μικροκυκλοφορίας, με συνέπεια την καλύτερη αιμάτωση,
οξυγόνωση, μεταβολισμό και εσωδερμική κάθαρση.

Θερμική και μηχανική διέγερση των ινοβλαστών και παραγωγή κολλαγόνου
και ελαστίνης.

Απομάκρυνση νεκρών κυττάρων της κερατίνης στοιβάδας, προκαλώντας την
παραγωγή, πύκνωση και ανάδειξη νέων υγιών κυττάρων.

Αποκατάσταση των διαταραχών των δομών των ιστών και κυττάρων, με
βελτίωση της ένυδρης ουσίας και της συνοχής τους.

Απομάκρυνση των ρύπων, διάνοιξη των πόρων και βελτίωση της
διαδερμικής διαπερατότητας του δέρματος.
Τα ανωτέρω δίνουν μια απαλότερη, νεότερη, φρέσκια και φωτεινή επιδερμίδα, με
μεγάλη ελαστικότητα, βελούδινη υφή, συνεργάσιμη με καλλυντικά.


ECOPEEL DIAMOND
Το ecopeel αναβαθμίζεται
και συνεχίζει να προσφέρει τα ίδια θεαματικά αποτελέσματα ανάπλασης προσώπου
και σώματος συνδυάζοντας νέα σειρά διαμαντένιων κεφαλών κοπής laser.



Ο τρόπος χρήσης των κεφαλών είναι εξαιρετικά απλός
Το καλυπτόμενο εύρος εφαρμογών είναι ακριβώς το ίδιο όπως και με το probe
μικροκρυστάλλων ακόμη και για τα πιο ευαίσθητα δέρματα

Περαιτέρω πλεονεκτήματα
με τη χρήση των διαμαντένιων κεφαλών αποτελεί:



Η βελτιωμένη εμπειρία του χρήστη
Η ακόμη περισσότερο ευχάριστη και χαλαρωτική αίσθηση του ασθενή

