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Радиочестотен лифтинг за тяло
Технология RF (Радиочестотен лифтинг) за заздравяващо третиране: За
заздравяване
на
тъкани,
подобряване
накръвообращението,
заздравяване на колагена в кожата. Докато повърхността на кожата се
охлажда, кожният слой на епидермиса се нагрява, за да запази
нормална температура. Повечето от радиочестотната енергия се
насочва в дълбоките кожни слоеве, което води до тяхното удебеляване,
така че бръчките се изглаждат и изчезват, кожата изглежда по-здрава и се
подобрява формата и видът и. Това заздравяване на колагена и
стимулиране на кожата от своя страна води до производство на нов
колаген.
ТЯЛО - ОТСЛАБВАЩИ И АНТИЦЕЛУЛИТНИ ПРОЦЕДУРИ:
Когато се прилага RF енергията, по - голямото съпротивление на
мазнината води до по - бърз и по - голям загряващ ефект в мастния слой
в сравнение с дермалния слой на кожата. Селективното загряване на
мастните клетки води до повишаване на метаболизма и намаляването
им чрез освобождаване на течни масти (мастни киселини) в околното
извънклетъчно пространство, които се отделят чрез лимфното и венозното
кръвообръщение. Като резултат на всичко това, процедурите с RF за
мастни натрупвания и скулптуриране на тялото имат значителен ефект.
Малка част са: намаляване на мастните клетки; редуциране на
целулита; възобновяване на колагена и стягане на кожата.
Съединителната тъкан на дермата и хиподермата съдържа
фибробласти - клетки, които поддържат структурата на кожата, чрез
постоянно производство на нов колаген и други структурни протеини.
Броят на фибробластите намалява с годините, метаболизмът им също
намалява. Чрез RF енергията тези структури се загряват, кожата се стяга,
съществуващите колагенови фибри се свързват, прегрупират и
доближават до вида на млада кожна структура. Загряването повишава
метаболизма им и те започват ускорено да произвеждат нови молекули
колаген.
Процедурата е приятна, безболезнена, чувства се леко затопляне на
кожата, през времето на провеждане на процедурата се следи
повишаването на температурата на кожата да бъде в допустимите
параметри. Процедурата
се
провежда
от
специалист.
Продължителността е различна, тъй като се третират различни зони на
тялото. Броят процедури е 6-10, като могат да достигнат и до 20 при
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нужда. Интервалът между тях е седмица, а поддържащите се провеждат
на всеки 4-8 седмици.
Системата RF наистина оправдава името си заради незабавните
блестящи резултати, свързани със скулптуриране на тялото и лифтинг
на кожата.
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