BEAUTIFEYE - nowe spojrzenie na okolice oczu
Zabieg na skórę wokół oczu łączący mezoterapię i peeling medyczny. Skóra okolic oczu
to newralgiczny obszar biorąc pod uwagę procesy starzenia, które w niej zachodzą.
Pierwsze zmarszczki, tzw. kurze łapki, mogą pojawić się bardzo wcześnie, tuż po 30 roku
życia. Sprzyja temu mimika tej okolicy, mrużenie oczu oraz delikatna i cienka skóra.
BeautifEye to nowy zabieg estetyczny Laboratoires FILLMED rekomendowany do skóry
wokół oczu, na której widoczne są zmarszczki, linie mimiczne, cienie, obrzęki lub zaburzenia
pigmentacji w postaci zmiany kolorytu. Dzięki połączeniu peelingu medycznego,
polirewitalizacji oraz profesjonalnej pielęgnacji, już po 3 sesjach zabiegu skóra okolic oczu
jest gładka, rozjaśniona i wyraźnie młodsza.
Zabieg BeautifEye składa się z 3 etapów:
1. rozświetlający peeling medyczny Bright Peel
Rozjaśniające właściwości Bright Peel® oparte są na działaniu glukonolaktonu oraz 3 kwasów
– glikolowego, fitowego i cytrynowego. Glukonolaton wygładza strukturę skóry
oraz ujednolica i rozjaśnia jej koloryt, a także zapewnia jej ochronę przed fotostarzeniem.
Polecany jest również do wrażliwej skóry, co jest szczególnie istotne w przypadku okolic
oczu. Kwas glikolowy, cytrynowy oraz fitowy zmniejszają widoczność zmarszczek
i delikatnych bruzd, redukują przebarwienia skóry i zapewniają jej regenerację i odbudowę.
To również doskonałe połączenie substancji do dojrzałej skóry –
odmładzają ją i przywracają młodzieńczy blask oraz jędrność.
2. polirewitalizacja NCTF®135HA i urządzenie NanoSoft
NCTF®135HA to połączenie ponad 50 aktywnych składników – kwasu hialuronowego,
witamin, aminokwasów, koenzymów, minerałów, kwasów nukleinowych
oraz antyoksydantów – a jego skuteczność została potwierdzona w badaniach in vitro, in vivo
oraz ex vivo. To również jedna z nielicznych substancji, która została dopuszczona
do wstrzyknięć podczas zabiegów estetycznych, co oznacza bezpieczeństwo zarówno dla
lekarza jak i jego pacjenta. NCTF®135HA aplikowany jest za pomocą unikalnego urządzenia
NanoSoftTM, które zawiera 3 mikroigiełki o długości 0,6 mm.
NanoSoftTM umożliwia kontrolowaną głębokość podania NCTF®, gwarantuje bezpieczeństwo
nawet w obrębie powieki górnej i dolnej, gdzie skóra jest wyjątkowa
cienka. To również komfort zarówno dla lekarza jak i dla pacjenta, bo zabieg jest praktycznie
bezbolesny i nie pozostawia siniaków.
3. zastosowanie produktów z linii Skin Perfusion

Ostatnim etapem zabiegu BeautifEye jest nałożenie na okolicę zabiegową Eye-Recover
Mask -hydrożelowych płatków dających nie tylko ukojenie po zabiegu, ale działających
przeciwstarzeniowo. Ich formuła bogata w peptydy kolagenowe, polisacharydy
oraz prowitaminę B5 gwarantuje rewitalizację tego obszaru.
Zabieg w gabinecie kończy się aplikacją B3-Recovery Cream, który łagodzi, nawilża i daje
uczucie komfortu uwrażliwionej okolicy oka. Dzieje się tak dzięki zastosowaniu witaminy E,
mocznika i kompleksu roślinnego z alg brunatnych.

Wskazania:





zmarszczki mimiczne
linie, cienie, plamy pigmentacyjne,
obrzęki okolicy oczu
odświeżenie skóry wokół oczu

Przeciwwskazania













Alergia, uczulenie na składniki preparatu
Ciąża, okres karmienia piersią
Stany zapalne na skórze, opryszczka
Zła tolerancja zabiegu (skóra naczynkowa, ryzyko powstawania zwłóknień)
Choroby metaboliczne, np. cukrzyca
Choroby autoimmunologiczne, choroby tkanki łącznej, RZS
Choroby przebiegające z nieprawidłową funkcją i liczbą płytek krwi
Choroby nowotworowe
Zaburzenia krzepliwości
Chemioterapia
Stosowanie leków przeciwkrzepliwych, przeciwpłytkowych, przeciwnowotworowych, NLPZ
(aspiryna)
W trakcie menstruacji

Zalecenia po zabiegowe






Podstawowa pielęgnacja
Unikanie słońca, stosowanie filtrów
Nawilżanie skóry
W dniu zabiegu i kilka dni po nie należy korzystać z sauny, solarium
Higiena miejsca zabiegowego

ABY ZAPEWNIĆ OPTYMALNE REZULTATY REWITALIZACJI, ROZJAŚNIENIA
I WYGŁADZENIA SKÓRY WOKÓŁ OCZU REKOMENDUJE
SIĘ WYKONANIE 3 ZABIEGÓW W ODSTĘPIE OK. 2 TYGODNI.

Czas trwania zabiegu: 1 h

