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Fusiomed

jak kompleksowo upiększyć twarz i ciało?
Czy za pomocą jednego urządzenia można zredukować
niedoskonałości zarówno twarzy, jak i ciała? Na pytanie
odpowiada dr Iwona Radziejewska-Choma, lekarz medycyny
estetycznej, założycielka Saska Clinic w Warszawie.
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rawitacji nie da się powstrzymać,
ale efekty jej działania – owszem.
Pierwsze oznaki starzenia na
skórze możemy zauważyć już
w wieku 25 lat, co widać nie tylko po cerze,
powoli „zdobionej” przez zmarszczki mimiczne, ale też chociażby po udach i biodrach, gdzie z wiekiem zaczyna gromadzić
się nadmiar tkanki tłuszczowej i tworzyć się
cellulit. tego typu niedoskonałości, zwłaszcza we wczesnym etapie, można zredukować. co więcej, działając odpowiednio szybko, zmarszczki, cellulit czy nierówny koloryt
skóry można zniwelować w sposób nieinwazyjny. umożliwiają to wykorzystywane przez
lekarzy nowe technologie, jak np. multifunkcyjna platforma Fusiomed stworzona przez
inżynierów firmy Biotec italia.

ono zredukować niedoskonałości,
z którymi wcześniej trudno było walczyć bez użycia skalpela?
Fusiomed sprawdza się w niwelowaniu
zmarszczek, liftingowaniu i rewitalizowaniu
skóry, poprawia jej koloryt i zmniejsza widoczność poszerzonych porów, a dzięki
technologii ultradźwiękowej i fali radiowej
daje świetne efekty w redukowaniu tkanki
tłuszczowej oraz usuwaniu opornego cellulitu. Ponadto w trakcie zabiegu można zastosować głowicę do endomasażu, który po-
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Za pomocą aparatury Fusiomed przeprowadza Pani zabiegi i na twarz,
i na ciało. Jak działa urządzenie?
Platforma bazuje na osobnych głowicach do
twarzy i ciała, jednocześnie wykorzystując
technologie doskonale znane z innych zabiegów, w tym laserowych. warto tu wspomnieć
chociażby o napinającym skórę termoliftingu, przebudowującej skórę radiofrekwencji
igłowej czy wreszcie redukującej cellulit oraz
wyszczuplającej sonotermolipolizie, która łączy technologię ultradźwiękową i radiofrekwencję monopolarną oraz wspomagającym jej działanie drenażu limfatycznym.

zwala wyszczuplić ciało. multifunkcyjność
platformy sprawdza się więc nawet w modelowaniu sylwetki, która jeszcze jakiś czas temu
wymagała przeprowadzenia operacji plastycznej.
Jak długo trzeba czekać na efekty działania Fusiomed?
efekty są widoczne od razu po zabiegu, choć
zaleca się przeprowadzenie od 4 do 10 sesji
(w zależności od wykorzystanego systemu
oraz stanu skóry). istotny jest tu również czas
trwania jednego zabiegu, który wynosi od 45
minut w przypadku twarzy do 120 minut
w sytuacji, kiedy leczeniu poddaje się ciało.
Przed jego rozpoczęciem nie trzeba stosować
żadnego znieczulenia, co czyni terapię
z wykorzystaniem urządzenia Fusiomed
jeszcze bardziej komfortową dla pacjentów.
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Jakie są najpopularniejsze zastosowania urządzenia Fusiomed? Czy pozwala
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