TO PRAVÉ OŠETRENIE

Vyskúšajte ošetrenie Ultherapy®, ktoré
je obľúbené aj u svetových hviezd a
omladnite o niekoľko rokov.

Ošetrenie aplikovateľné po celý rok
Jednorázové ošetrenie
Estetické ošetrenie počas obedňajšej
prestávky: nie je potrebná dovolenka,
ani práceneschopnosť
Zdôrazňuje prirodzenú krásu
Dlhotrvajúce výsledky

JE VEDECKY DOKÁZANÉ, ŽE ULTHERAPY
STIMULUJE PRODUKCIU KOLAGÉNU
• Ultherapy® je jediný FDA schválený neinvazívny zákrok
aplikovateľný na krk, oblasť pod bradou, na okolie obočia a na vyhladenie dekoltu
• Neinvazívna Ultherapy® Vám pomôže omladnúť! Blahodárne účinky Ultherapy® ocenia muži i ženy zároveň.
• Ultherapy® aplikuje ultrazvuk do rôznych vrstiev kože.
Ultrazvuk stimuluje tvorbu kolagénu a to bez invazívneho zásahu. Pôsobí na tie vrstvy kože, ktoré ošetruje
plastický chirurg počas liftingu tváre.

VÝHODY ULTHERAPY
•
•
•
•
•
•

Nechirurgický zákrok
Nie je potrebný čas na zotavenie
Stimuluje tvorbu nového kolagénu
Prirodzené výsledky
Stačí jediné ošetrenie
Bezpečnosť ošetrenia

AKO ULTHERAPY® FUNGUJE?
• Počas ošetrenia Ultherapy® sa energia s ideálnou teplotou a s veľkou presnosťou dostáva do adekvátnej hĺbky kože. Ultherapy® je jediné zariadenie, pri ktorom je
možné sledovať presný obraz podkožia pomocou obrazovky. Odborník tak v reálnom čase môže sledovať
vrstvy kože a precízne nasmerovať energiu na potrebné miesta, do optimálnej hĺbky, kde sa účinky terapie
môžu prejaviť čo najúčinnejšie.

UZNÁVANÁ NA CELOM SVETE

• Ultherapy® neposkytuje výsledky faceliftingu, ale poskytuje skutočnú alternatívu pre tých, ktorí nechcú invazívny zásah chirurga, alebo si želajú predĺžiť účinky
kozmetických procedúr.

NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY PRI OŠETRENÍ ULTHERAPY®
V čom je Ultherapy® jedinečné?

Čo budem pociťovať počas ošetrenia?

Ultherapy® je ultrazvukové ošetrenie, ktoré stimuluje tvorbu kolagénu v koži, čoho výsledkom je prirodzený lifting
tváre. Je to jediné ultrazvukové zariadenie vybavené obrazovkou, ktoré zobrazuje podkožie pre dosiahnutie maximálneho efektu v reálnom čase.

Účinky ultrazvuku je možné cítiť pri vniknutí energie do
hlbších vrstviev kože, kde sa podporuje vytváranie kolagénu. Ošetrenie vníma každý z nás inak, prípadný nepríjemný pocit trvá len počas ošetrenia. Ošetrujúci lekár sa
snaží zabepečiť pre klienta čo najväčší komfort.

Ako dlho trvá ošetrenie?
Dĺžka ošetrenia závisí od veľkosti ošetrovanej oblasti.
Ošetrenie tváre a krku trvá 60 až 90 minút, ošetrenie krku,
dekoltu trvá asi 30 minút.
Je potrebné si vziať dovolenku po liečbe?
Po ošetrení Ultherapy® môžete vykonávať všetky činnosti
bez obmedzenia, čas na hojenie nie je potrebný, tak isto
nie je potrebné dodatočné ošetrenie.
Kedy sú účinky liečby viditeľné?
Nakoľ ko sú výsledky trvalé?
Zmeny sú viditeľné hneď po ošetrení, konečný efekt je
viditeľný po 3-6 mesiacoch: Vtedy nadobudne pôvodne
stenčená vrstva kolagénu adekvátnu hrúbku. Neskoršia
udržiavacia liečba spomaľuje prirodzený proces starnutia
pleti. Pre našich klientov a pacientov je relevantným faktom, že tvorbu kolagénu po ošetrení Ultherapy® potvrdzujú aj vedecké štúdie.
lifting viečok

pred

Je Ultherapy® bezpečná?
Celosvetovo bolo doteraz vykonaných viac ako 1 milión
bezpečných ošetrení Ultherapy. Ultrazvuk sa na medicínske účely používa viac ako 50 rokov. Okrem toho, každý
odborník, ktorý používa originálnu Ultherapy® špeciálne je vyškolený na používanie zariadenia, takže tomuto
ošetreniu môžete maximálne dôverovať. Dôležité je, vybrať si lekára, ktorý má originálny prístroj Ultherapy. Jedine s originálnou Ultherapy má lekár presný ultrazvukový
obraz a prehľad o ošetrovanom mieste.
Existujú vedľajšie účinky?
Po ošetrení môže nastať mierne začervenanie pleti. Zriedka môže dôjsť na niekoľko dní k miernym opuchom tváre
a po dobu niekoľkých týždňov môže nastať mravčenie
alebo citlivosť na dotyk. Vedľajšie účinky sú mierne a prechodné.

vyhladenie krku

120 dní po ošetrení

pred

vyhladenie dekoltu

120 dní po ošetrení

pred

120 dní po ošetrení

„Ultherapy® vypla, spevnila a zdvihla nielen
moju pokožku, ale aj moje sebavedomie.”
– Elisabeth, 50 rokov, pacientka ošetrená Ultherapy®

Centrá, kde Vás ošetrí kvalifikovaný personál
pravou FDA certifikovanou Ultherou
(aktualizované ku dňu 10.9.2017)
pravidelná aktualizácia na:
https://locator.ultherapy.com/czech-republic
https://locator.ultherapy.com/slovakia
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Exkluzívny distribútor
Ultherapy® v Českej
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(SK): +421 (911) 299 359; +421 (911) 348 208
esthetics@medicontur.sk | www.medicontur.sk

