Pielęgnacja cery naczynkowej
Pielęgnacja cery naczynkowej opiera się na wzmacnianiu i uelastycznianiu naczyń krwionośnych oraz
poprawie gęstości skóry. Stosowanie dedykowanych produktów pomaga w łagodzeniu nieprzyjemnych
objawów. Ważne jest, aby zawierały substancje uszczelniające i wzmacniające naczynka, w tym: witaminę
C, rutynę, ruszczyk, wyciąg z kasztanowca (escynę), wyciąg z arniki górskiej, witaminę K, witaminę PP. W
celu zamknięcia naczynek i redukcji pajączków stosuje się zabiegi laserowe.

Warianty usługi:
Głęboko nawilżająca pielęgnacja, Yonelle
Pielęgnacja skóry naczynkowej, Cell Fusion
Infuzja tlenowa, OXY PRO AGE
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Peeling azelainowy, Azelac Peel

Głęboko nawilżająca pielęgnacja, Yonelle
Zabieg wyciszający Yonelle poprawia wygląd i komfort
skóry z widoczną kruchością naczynek, wrażliwej,

KOSZT:

270-350 zł

nadreaktywnej. Doskonale redukuje zaczerwieniania cery,
regeneruje ją i nawilża. Zabieg polega na dokładnym
oczyszczeniu skóry i nałożeniu na nią substancji aktywnej,
która poprzez masaż wnika wewnątrz skóry, odżywiając ją
i nawilżając.

CZAS:

1 - 1,5h
OBSZAR:

twarz

Usługa dokonywana w:

CZAS KONSULTACJI Z ZABIEGIEM:

90-150 min

Klinika Estetyki budynek Marriott

ŚREDNIA BOLESNOŚĆ ZABIEGU:

Szpital LUX MED Puławska
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Pielęgnacja skóry naczynkowej, Cell Fusion
Cell Fusion to terapeutyczny program oparty na
synergicznym działaniu antyoksydacyjnych właściwości

KOSZT:

270-350 zł

witaminy C, peptydów i enzymów. Zabiegi Cell Fusion C są
indywidualnie komponowane dla każdego Pacjenta według
potrzeb i wymagań jego skóry. Podstawą terapii jest
profesjonalna analiza skóry twarzy i diagnostyka.

CZAS:

1 - 1,5h
OBSZAR:

twarz, szyja, dekolt

Usługa dokonywana w:

LICZBA ZABIEGÓW:

Klinika Estetyki budynek Marriott

1

Szpital LUX MED Puławska
CZAS KONSULTACJI Z ZABIEGIEM:

90-150 min
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Infuzja tlenowa, OXY PRO AGE
OXY PRO AGE to dermoinfuzja tlenowa substancji
aktywnych. Urządzenie pobiera powietrze z otoczenia i

KOSZT:

250-350 zł

dzięki specjalnym ﬁltrom otrzymujemy czysty tlen, który
wtłaczamy pod ciśnieniem większym niż atmosferyczne
wraz z substancjami aktywnymi. Specjalna głowica
nawiewa powietrze na skórę i dotlenienia ją, poprawiając
mikrokrążenie oraz wzmacniając działanie preparatu.
Tlenowe zabiegi dermoinfuzji są skuteczną i nieinwazyjną

CZAS:

1 - 1,5h
OBSZAR:

twarz, szyja, dekolt

metodą stosowaną na najczęstsze problemy skóry.

LICZBA ZABIEGÓW:

Stymulują mikrokrążenie w celu osiągnięcia na skórze

8-10

naturalnych i długoterminowych efektów. Dotleniają
komórki, przyspieszają metabolizm i proces detoksykacji,

ODSTĘPY POMIĘDZY ZABIEGAMI:

a także wzmacniają mechanizmy obronne skóry. OXY PRO

1 tydzień

AGE można wykonywać po zabiegach medycyny
estetycznej: po peelingach skóry, po dermapenie czy

CZAS KONSULTACJI Z ZABIEGIEM:

mikrodermabrazji oraz jako wsparcie terapii AZS.

90-150 min

Wskazane jest wykonanie serii ok. 10 zabiegów, 1-2 razy w
ŚREDNIA BOLESNOŚĆ ZABIEGU:

tygodniu.

1

Usługa dokonywana w:
Klinika Estetyki budynek Marriott
Szpital LUX MED Puławska

Peeling azelainowy, Azelac Peel
Peeling azelainowy to peeling medyczny, stworzony dla
skóry tłustej, z trądzikiem pospolitym i różowatym oraz dla

KOSZT:

220 zł

cery naczynkowej. Kwas azelainowy to naturalny składnik
złuszczający,

który

hamuje

rozwój

bakterii

odpowiedzialnych za powstawanie trądziku oraz
wytwarzanie kwasów tłuszczowych, mających istotne
znaczenie w powstawaniu zmian trądzikowych. Wykazuje
również silne działanie w leczeniu przebarwień. Osoby o

CZAS:

30 min
OBSZAR:

twarz i ciało
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cerze naczynkowej czy cierpiące na łuszczycę lub
melasmę także powinny odczuć poprawę po poddaniu się
zabiegowi. Zawarty w peelingu kwas azelainowy hamuje
enzym – tyrozynazę, dzięki czemu możliwa jest regulacja
procesu pigmentacji skóry i wyrównanie jej kolorytu.

CZAS KONSULTACJI Z ZABIEGIEM:

50 min
ŚREDNIA BOLESNOŚĆ ZABIEGU:

1

Usługa dokonywana w:
Klinika Estetyki budynek Marriott
Szpital LUX MED Puławska

Jak przygotować się do zabiegu?
Zabiegi kosmetologiczne nie wymagają specjalnego przygotowania. Skóra przed zabiegiem nie powinna
być podrażniona lub zainfekowana, bez stanów zapalnych. Zabiegu nie wykonuje się w okresie ciąży i
karmienia piersią. Zarówno przed jak i po zabiegu należy unikać promieniowania słonecznego i stosować
kremy z ﬁltrem o wysokim faktorze.
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