Microdermabrasie in combinatie met lichttherapie
De ideale behandeling voor rimpels, grove poriën, acne
littekens, striae of een slechte en verslapte huid.
Hoe gaat het in zijn werk
Door de speciale Medcos vacuümtechniek met steriele
microkristallen (microdermabrasie) worden laagjes oude
en dode huidcellen weg gehaald. Door de vacuümtechniek
voer je afvalstoffen af doordat de lymfecirculatie geactiveerd
wordt. Met deze eerste stap wordt tevens de productie van
collageen en elastine in de huid gestimuleerd en nieuwe
jonge cellen worden zichtbaar. Na deze stap is uw huid
schoon, fris, helder en ontvankelijk voor actieve werkstoffen
zoals hyaluronzuur, ogliopeptide of ninacimede en klaar voor
de volgende stap zoals lichttherapie.
Microdermabrasie werkt vanaf de bovenste huidlaag en
dringt helemaal door de onderste laag (lederhuid) het licht
van de ELT lamp begint juist in de onderste huidlaag en zet
daar alle cellen op actief. De batterij van de cellen krijgt als
het ware een kick om weer optimaal te functioneren. De
huid verbetert zienderogen en voelt stevig aan. Er wordt van
bovenaf en onderaf gewerkt op de cellen wat een perfecte
combinatie is voor huidverbetering.
Kuurbehandeling
Een kuurbehandeling van ongeveer 8 behandelingen
van 1 x per week heeft het resultaat van een beduidend
jongere, frissere, stevigere, egalere en gladdere huid. De
onderhoudsbehandeling van 1 x per 4 weken zorgt ervoor
dat het behaalde resultaat duurzaam is en zichtbaar blijft.
Een kuurbehandeling van ongeveer 4 behandeling van
1 x in de maand heeft een verbluffend resultaat bij jonge
acnelittekens en geeft een algeheel huidverbeterend
resultaat voor de acne gevoelige huid.
• De Medcos microdermabrasie in combinatie met
lichttherapie biedt snel, effectief en duurzaam resultaat
op het gebied van huidverbetering, die de resultaten in de
cosmetische chirurgie benaderen.
• Het merk Medcos is een apparaat van Nederlands fabricaat
dat volgens de hoogste kwaliteitsnormen en strengste
veiligheidseisen wordt geproduceerd.
• Zeer strenge onze-tipste-only hygiëne protocol. Voor de
hoogste hygiëne eisen.

Contra-indicaties
-> zwangerschap
-> actieve acne
-> open wondjes
-> natte eczeem

Nazorg protocol
To do en not to do
• De eerste 3 dagen is het gebruik van een sauna, sporten of
zwemmen af te raden. Door overmatig transpireren kan de
huid geïrriteerd raken.
• De eerste 3 dagen meer water inname.
• De eerste week moet u de zon vermijden. De huid
heeft weinig bescherming en de kans op verbranden en
pigmentvlekken is hierdoor toegenomen.
• Gebruik elke dag een SPF of zonnefilter, ook als het
bewolkt is. Het is daarbij belangrijk om een fysische
filter (op natuurlijke basis) te gebruiken in plaats van een
chemische filter, een fysische filter zorgt ervoor dat de huid
minder snel geïrriteerd raakt.
• Gebruik een zachte reiniging.
• Het gebruik van actieve werkstoffen zoals retinol, zuren en
peelings wordt voor de 1ste 3 dagen afgeraden.
• De 1ste 3 dagen heeft de huid behoefte aan extra comfort
in de verzorging van de huid.

