promoc ja

Nowa ja

Kolejna odsłona metamorfoz ELLE
i PROFEMED Medycyna Estetyczna. Poznaj
kobiety, które nie boją się walczyć o marzenia
i lepszy wygląd.
Katarzyna Kryszak łączy studia z pracą i prowadzeniem bloga. Nie wstydzi się swoich kobiecych kształtów, ale
marzy o jędrniejszym i bardziej napiętym ciele.
Plan działania:
Pani doktor Beata Pander dobrała Kasi
odpowiednie zabiegi ujędrniające na
ciało. Brzuch został napięty podczas
kriolipolizy aparatem Proshock, a uda
wymodelowane urządzeniem Venus.
Dodatkowo całe ciało zostało ujędrnione serią zabiegów aparatem
Icoone, które działa jak silny drenaż
limfatyczny.
Kasia odbyła też spotkanie z psychodietetykiem, która nauczyła ją zdrowych nawyków żywieniowych.
Twarz: Cera Kasi wymagała wygładzenia i zwężenia porów. Na to pomógł laser Pearl Fractional , który dodatkowo wygładził drobne
zmarszczki, pomógł pozbyć się przebarwień i ujednolicił kolor skóry. Ten
efekt został utrwalony serią mikrodermabrazji korundowych, które mecha-

nicznie usuwają zrogowaciały naskórek. Pani doktor Beata Pander zaleciła
też mezoterapię, aby silnie nawilżyć
skórę Kasi i opóźnić starzenie.
Problemem Kasi były też wąskie usta.
Ich kontur został lekko wypełniony i wyrównany zastrzykami z wypełniacza
Princess Volume Croma. Kosmetolodzy
polecili też Kasi odpowiedni produkty
do stosowania domowego, w tym silnie nawilżającą emulsję Obagi
Hydrate.
Rezultat: Marzenie Kasi o jędrnym,
ale nadal kobiecym ciele, nareszcie się
spełniło. Dzięki serii zabiegów jej
twarz wygląda teraz na bardziej wypoczętą i nabrała pięknego, świetlistego i dużo młodszego wyglądu.

Nawilżajaca emulsja
Obagi Hydrate

p l a n z a b i e g ów
Cel: Napięcie ciała
Zabieg: Ujędrnianie skóry na brzuchu
aparatem Proshock, wymodelowanie ud
aparatem Venus i drenaż ciała aparatem
Icoone.

Anna Nidzgorska
kosmetolog

Cel: Wygładzenie twarzy
Zabieg: Peeling laserem Pearl Fractional
i seria mikrodermabrazji korundowych.
Cel: Silne nawilżenie
i regeneracja skóry
Zabieg: Seria mezoterapii z kwasem
hialuronowym i witaminami.

Beata Pander
lek.med. estetycznej
Wnętrza Centrum
Profemed Medycyna
Estetyczna.

PROFEMED Medycyna Estetyczna jest częścią Grupy LUX MED.
Wyróżnia ją holistyczne i indywidualne podejście do każdego pacjenta.
W ofercie znajdują się wyłącznie dobrze przebadane i bezpieczne zabiegi.
Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79, VI p. Hotelu Marriott,
tel. 885 670 140, www.profemed.pl

Iwona Tomczak
psychodietetyk

Cel: Poprawa kształtu ust
Zabieg: Wypełnianie warg preparatem
Princess Volume Croma
Cel: Utrzymanie efektów
zabiegów
Zabiegi pielęgnacyjne: Kosmetyki marki
Obagi odpowiadające na codzienne
potrzeby skóry.

Jak to działa? Szczegóły metamorfozy
Smukłe nogi

Urządzenie Venus Legacy
łączy m.in. pole
magnetyczne z multipolarną
falą radiową. Efektem
zabiegu jest redukcja
komorek tłuszczowych i
poprawa jędrności skóry.
U Kasi wymodelował nogi.

Jędrny brzuch

Urządzenie Proshock Ice łączy
dwie technologie: kriolipolizę,
który wymraża komórki
tłuszczowe i działającą
modelująco falę akustyczną,
która zmniejsza też cellulit. U Kasi
pomogło też napiąć luźną skórę
na brzuchu.

Napięte ciało

Urządzenie Icoone to
nowoczesna forma
endermologii. W trakcie
zabiegu skóra jest zasysana
pod wpływem podciśnienia i
masowana rolkami. To
drenuje ciało i wygładza
nierówności na skórze.

