
Lifting bez skalpela,  
czyli laserowe odmładzanie twarzy
Jeśli chcesz wyglądać jak Madonna, młodo i naturalnie, możesz uzyskać ten wygląd bez botoksu, 
filerów i noża. Madonna przeszła serie zabiegów laserowych. Dają one znacznie lepsze rezultaty 
niż chirurgiczne poprawianie wizerunku twarzy.

L
aser nie zmieni żadnych 
cech charaktery-
stycznych, a jedynie 
przywróci młodzieńczy 
wygląd cery. Madonna 

posiada idealne rysy twarzy, brak 
ciemnych podkrążonych oczu, 
pięknie wykształtowane brwi i 
jasną zdrową cerę.
Jeszcze kilka lat wstecz Madonna 
wyglądała na zmęczoną i smutną. 
Żadna kobieta w jej wieku, 53 lat, 
nie będzie wyglądała tak fanta-
stycznie bez inwestycji we własny 
wizerunek.
Dobrą wiadomością jest to, że 
teraz każdy może mieć tak 
ładną, gładką cerę i 
piękny wygląd.
W takim razie, jak 
działa laser, by 
odjąć sobie lat 
z twarzy i szyi? 
Tak jak Madonna, 
należy mieć serię 
4 do 6 zabiegów 
laserowych!

Rewolucja  
w ujędrnianiu
Alma Laser ClearLift jest 
rewolucyjną technologią do 
ujędrniania i remodelowania 
skóry. Działa on na zasadzie 
połączenia dwóch typów terapii 
laserowej Nd:Yag i Pixel Q Switch 
(1064nm). Wiązka lasera pene-
truje warstwy skóry bez 
powodowania traumy i 
uszkodzeń, a jedno-
cześnie dochodzi 
głęboko do warstwy 
dermis i stymuluje 
odbudowę kolagenu, 
co warunkuje remode-
lowanie cery. 
Leczenie nie powoduje 
skutków ubocznych, 

jest niebolesne i relaksujące. 
Po zabiegu można natychmiast 
wrócić do pracy i normalnych obo-
wiązków. Zalecane jest unikanie 
ostrego słońca i używanie kremów 
ochronnych z czynnikiem SPF30.

Co można leczyć?
ClearLift będzie działał na małe 
zmarszczki na czole, kurze łapki, 
na podkrążone oczy, bruzdy 
nosowo-wargowe, szyję, dekolt i 
dłonie. Przebarwienia od promieni 
słonecznych (UV) oraz przebar-

wienia powstające z wiekiem, po 
ciąży i zaburzeniach równowagi 
hormonalnej są redukowane i 
mniej widoczne. (Do usuwania 
przebarwień stosujemy inny laser, 
Dye-VL). ClearLift laser stymuluje 
kolagen w głębokich warstwach 
skóry, powodując kontrolowane 
ujędrnianie i remodelowanie po-
włok skórnych. Doskonale działa 
on na obwisłą skórę, duże pory, 
ciemne podkrążone oczy.
Wspaniałą właściwością lasera 
ClearLift jest to, ze można leczyć 
osoby w każdym wieku i o każdej 
karnacji skóry, łącznie z ciemnymi. 
Przebieg leczenia: Każdy pacjent 
jest indywidualnie konsultowany i 
plan zabiegów jest szczegółowo 
objaśniony. Zazwyczaj zaleca się 4 

do 6 zabiegów w odstępach 2-3 
tygodniowych. Każdy zabieg 

trwa od 20 do 30 minut, bez 
powodowania skutków 

ubocznych. Można spo-
kojnie wrócić do pracy, 
a zabieg wykonać w 
godzinie lunchu.

Czego 
można się 
spodziewać 
po leczeniu?

Natychmiast po 
zabiegu będzie 

widoczne delikatne ujędrnienie 
powłok twarzy. Z czasem jak 
kolagen się odbudowuje, cera 
będzie się polepszać i rozjaśniać. 
Po wykonaniu zaleconych 4 do 6 
zabiegów rezultaty są wspaniale i 
długotrwałe. Zalecamy robienie 
jednego zabiegu przypominają-
cego raz na 6 do 12 miesięcy, aby 
utrzymywać jak najlepszy wygląd 
cery latami.
Oczywiste jest, że zdrowy tryb 
życia i dbanie o cerę dodatkowo 
wpłynie pozytywnie na pięk-
ny wygląd skóry. Aby uzyskać 
najlepsze optymalne rezultaty 
zalecamy również serię lasera NIR, 
który dodatkowo zastymuluje 
odbudowę kolagenu. Near Infra 
Red (NIR) laser emituje wiązkę 
światła 1300 nm, która penetruje 
skórę do 2 mm. Generowane jest 
ciepło, które działa na obkurcza-
nie kolagenu, regeneracje skóry i 
jej remodelowanie. NIR można 
stosować jako dodatek do Clear-
Lift na twarz i szyję, a także leczyć 
luźną i obwisłą skórę na brzuchu, 
udach i przedramionach oraz po 
odchudzaniu. 
Zapraszamy na promocyjne lecze-
nie laserem ClearLift 4 sesje w ce-
nie 3 (£450), dodatkowo polecamy 
30 minut NIR za £50 sesja.

Więcej informacji 
na stronie: WWW.

bluelightden-
talclinic.co.uk/

laser-skin-reju-
venation

rejestracja 
on-line 

i telefoniczna 
02083400666.
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