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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. 

ЛИЦЕ- ПОДМЛАДЯВАЩИ ПРОЦЕДУРИ: 

 

Тази процедура е в състояние да сътвори чудеса без намесата на 

пластичната хирургия. Тя предизвиква истинско и пълно подмладяване 

на кожата, без да е необходим възстановителен период. Наричат го 

още „лифтинг през обедната почивка”, който не оставя никакви видими 

следи по лицето. Възвръща тонуса и тургура на кожата. Отначало Вие 

изглеждате просто отпочинали. След втората процедура започва стягане 

на овала на лицето, а двойната брадичка се прибира. Това е 

eдинственият клинично доказан уред с уникална подмладяваща кожата 

технология и единственият начин за постигане на фейслифтинг без 

хирургична намеса. 

 

Какво представлява: Превръща вибрациите в топлина. 

Електромагнитните вълни предизвикват трептене на водните молекули. 

Това трептене превръща електромагнитната енергия в топлинна енергия. 

Топлината предизвиква регенерация на колагена, намаляване на 

мастните клетки, повишава микроциркулацията. 

 

Влияние на RF върху колагена: Топлината стимулира движението на 

кръвта и започва биологичен процес наречен пролиферация на 

фибробластите. По този начин се образува нов колаген и се 

ремоделира дермата. Получава се удебеляване на дермата и стягане 

на кожата. Мастните клетки намаляват и симптомите при целулита 

значително се повлияват. Кожата е тонизирана и видимо изгладена. 

 

Радиочестотната терапия притежава много предимства: тя е 

практически неболезнена; позволява незабавно завръщане към 

нормалния ритъм на живот; намалява фините линии и повърхностните 

бръчки; стяга и контурира кожата на лицето и тялото. След всяка 



 

www.matinislim.com 

info@matinislim.com 

 

 
2 

следваща терапия ефектът се забелязва все по-осезателно. За 

оптимални резултати се правят 10 - 20 процедури. 
 


