Czym jest termolifting Zaffiro?
Termolifting Zaffiro to zabieg odmładzający, który poprawia kondycję skóry twarzy i
ciała. Urządzenie emituje promieniowanie podczerwone IR, które podgrzewając
włókna kolagenowe obkurcza je do pierwotnej długości powodując, że skóra
odzyskuje elastyczność i napięcie a zmarszczki zostają wygładzone.

Jakich rezultatów można się spodziewać po
zabiegach Zaffiro?
Zaffiro poprawia napięcie i elastyczność skóry. Wygładza zmarszczki, likwiduje
bruzdy wargowo-nosowe. Dzięki Zaffiro można także podnieść opadające policzki,
zniwelować obwisłości na twarzy oraz poprawić jej owal. Zaffiro likwiduje także
obwisłości na ciele: na wewnętrznej stronie ud, ramion oraz obszarach nad kolanami.
Poprawia skórę dekoltu i wpływa pozytywnie na wygląd opadających z wiekiem
piersi. Obkurcza także skórę na brzuchu u kobiet po porodzie.

Jak długo utrzymuje się efekt zabiegu?
U niektórych pacjentów efekt odmłodzenia widoczny jest już po pierwszym zabiegu.
Natomiast pełny rezultat uwidacznia się w okresie od 3 do 6 miesięcy po
przeprowadzeniu terapii. Efekty zabiegu w zależności od właściwości skóry
utrzymują się od 1 roku do 2 lat.

Ilu zabiegów i jakiej częstotliwości potrzeba dla
uzyskania zadawalających efektów?
Zabieg Zaffiro przeznaczony jest profilaktycznie dla osób między 25-35 roku życia –
jeden zabieg, ponieważ terapia Zaffiro u osób po 35 roku życia wymaga
przeprowadzenia serii zabiegów, ich ilość zależy od kondycji i właściwości skóry.
Najczęściej terapia obejmuje od 4-6 zabiegów w odstępach 30 dni. Zabieg można
wykonywać bez względu na fototyp skóry, również na skórach opalonych, a także
tych z problemami naczyniowymi.

Jak działa Zaffiro?
Z wiekiem drastycznie spada ilość kolagenu w skórze. Pojawiają się zmarszczki i
bruzdy, skóra zaczyna wiotczeć, traci elastyczność i staje się coraz bardziej podatna
na działanie siły grawitacji. Proces ten można jednak powstrzymać, a istniejące już
zmarszczki i niedoskonałości zlikwidować za pomocą zabiegu wykonywanego przy
pomocy Zaffiro.
Urządzenie emitując promieniowanie podczerwone IR o specjalnie dobranej długości
fali (750-1800 nm) powoduje jednolite i stopniowe rozgrzanie głębokich warstw skóry
właściwej (65°C) ze stałym, ochronnym chłodzeniem powierzchniowym. Efekt
termiczny, zachodzący w dolnych warstwach skóry, powoduje podgrzanie i
podrażnienie włókien kolagenowych, co skutkuje ich gwałtownym skurczeniem się do

pierwotnej długości. W efekcie skóra zostaje zagęszczona i ściągnięta, zwiększa się
jej napięcie oraz elastyczność, zmianom ulega również jej struktura, zmarszczki
zostają wygładzone, co widać już po paru chwilach od rozpoczęcia zabiegu.
Drugim, długofalowym skutkiem, jest pobudzenie i stymulowanie fibroblastów do
produkcji nowych włókien kolagenowych. Zwiększona zostaje o około 30 procent
produkcja kolagenu, co daje efekt poprawy gęstości skóry i liftingu. Proces tworzenia
się kolagenu następuje stopniowo, stąd końcowy efekt odmłodzenia skóry
uzyskujemy 3-6 miesięcy po zabiegu.

Jak wygląda zabieg Zaffiro?
Kiedy już zdecydujesz, na którym obszarze ciała chcesz ujędrnić skórę, przychodzi
czas na zabieg. Osobom powyżej 35 roku życia rekomenduje się wykonanie 4
zabiegów w odstępach miesięcznych.
Po oczyszczeniu skóry, nakłada się specjalny chłodzący żel, który ułatwia
operowanie głowicą po skórze. Głowica wykonana ze szlachetnego szkła
szafirowego emitująca światło podczerwone przykładana jest do skóry pacjenta.
Pierwsza faza zabiegu Zaffiro rozpoczyna się schłodzeniem skóry w celu
przygotowania jej do działania promieniowania IR i ochrony naskórka przed
poparzeniem. Następnie, zawarty w skórze właściwej kolagen, zostaje podgrzany
przy użyciu specjalnej, szafirowej głowicy emitującej podczerwień. Ponowne
schłodzenie równoważy obszar zabiegowy zgodnie z zasadą zimno-ciepło-zimno.
Druga faza zabiegu obejmuje łagodzący i relaksujący miejscowy masaż coolerem o
temperaturze chłodzenia 0-20°C.
Po zabiegu, w celu wspomożenia syntezy kolagenu, zaleca się zabiegi z użyciem
witaminy C.
Zabieg jest bezbolesny i pacjent nie odczuwa żadnego dyskomfortu. Skóra po
zabiegu wygląda naturalnie. Bezpieczeństwo zapewnia zaawansowany system
chłodzący. Jedynie w nielicznych przypadkach występuje minimalne zaczerwienienie,
które po kilku godzinach ustępuje. Zabieg można wykonywać bez względu na fototyp
skóry, również na skórach opalonych, a także tych z problemami naczyniowymi,
których wygląd można dzięki zabiegowi poprawić.

Na jakie obszary mogę stosować Zaffiro?
Ogromną zaletą Zaffiro jest to, że skutecznie działa na wszystkie partie ciała, gdzie
skóra potrzebuje ujędrnienia. My sami z reguły koncentrujemy się na młodym
wyglądzie twarzy, szyi i dekoltu. A przecież są inne partie ciała, które z wiekiem czy
wskutek ciąży lub szybkiej utraty wagi, również potrzebują wsparcia w postaci
poprawy napięcia skóry.
Dlatego właśnie Zaffiro znakomicie sprawdza się również na skórze dłoni, ramion,
brzucha, pośladków, nad kolanami czy na pośladkach lub wewnętrznej stronie ud.
Wskazania do zabiegu:

– utrata jędrności skóry na twarzy, szyi i dekolcie w wyniku procesu starzenia lub
utraty dużej masy ciała
– utrata jędrności skóry ciała w wyniku procesu starzenia lub utraty dużej masy ciała
(brzuch, wewnętrzne partie ud i ramion, skóra nad kolanami)
– chęć poprawy wygładu skóry dekoltu i piersi
– chęć obkurczenia skóry na brzuchu u kobiet po porodzie
– bruzdy wargowo-nosowe, zmarszczki
– chęć poprawienia owalu twarzy
– opadające policzki

Jakich efektów można się spodziewać po zabiegu
Zaffiro?
Przede wszystkim efekt w postaci ujędrnienia, rozświetlenia skóry jest widoczny już
w czasie zabiegu. Zaffiro niweluje wszelkie obwisłości na twarzy i szyi, poprawia owal
twarzy, podnosi opadające policzki. Likwiduje bruzdy wargowo-nosowe, wygładza
zmarszczki, zwiększa napięcie i elastyczność skóry. Poprawia owal twarzy i podnosi
opadające policzki.
Doskonale obkurcza skórę na brzuchu u kobiet po porodzie. Likwiduje obwisłość
skóry na wewnętrznej stronie ramion, ud oraz modeluje obszar nad kolanami.
Poprawia skórę dekoltu i wpływa pozytywnie na wygląd opadających z wiekiem
piersi. W znaczącym stopniu poprawia wygląd skóry dłoni.

Czy efekty zabiegu Zaffiro są trwałe?
Zaffiro nie zatrzymuje procesu starzenia się skóry, ale opóźnia go. Zabieg polecany
jest profilaktycznie dla osób między 25-35 rokiem życia (1 zabieg). Seria zabiegów
na twarz (około 4) przeznaczona jest dla osób po 35. roku życia. Rekomenduje się
powtórzenie sesji co 1,5 roku. Codzienna prawidłowa pielęgnacja skóry i
odpowiednia suplementacja w postaci zdrowej diety na pewno pomoże utrzymać
efekty kuracji na dłużej.

Czy mogę wybrać tylko jeden obszar do zabiegu
Zaffiro i jak często mogę go powtarzać?
Możesz wybrać maksymalnie dwa obszary w zależności od wielkości każdego.
Częstotliwość wykonywania zabiegów:
– profilaktycznie dla osób między 25-35 rokiem życia (1 zabieg).
– seria ok. 4 – 6 zabiegów wykonywanych w miesięcznych odstępach jest dla osób
po 35. roku życia

Czy rekomenduje się zabiegi dodatkowe?
Uzupełnieniem zabiegu Zaffiro może być wykonanie zabiegu z kwasem
hialuronowym lub witaminą C, które to wspomagają syntezę kolagenu.

Czy wymagane są badania przed rozpoczęciem
terapii i jakie są przeciwwskazania do zabiegu?
Badania nie są wymagane. Przed rozpoczęciem terapii, osoba za nią
odpowiedzialna, przeprowadzi z Tobą szczegółowy wywiad w celu wykluczenia
ewentualnych przeciwwskazań.
Przeciwwskazania:
– Ciąża i okres karmienia piersią
– Otwarte rany
– Choroby nowotworowe i autoimmunologiczne
– Choroby tkanki łącznej
– Okres dwóch tygodni od zastosowania wypełniaczy (botoks, restylane itp.)

