
 

 Ultradźwięki z chromoterapią 

 

 

Ultradźwięków nie należy stosowad w przypadku:  

 Ciąży 

 Miesiączki z krwawieniem macicznym 

 Wolnego gojenie się rany pooperacyjnej 

 Ciężkiej choroby 

 Do 30 minut po posiłku 

 Nieprawidłowego ciśnienia krwi 

 Guza złośliwego, choroby serca, okresu rekonwalescencji 

 

Wskazania do zabiegu: 

 Zmarszczki, 
 Worki pod oczami, 
 Przebarwienia, 
 Trądzik młodzieoczy, 
 Trądzik różowaty, 
 Blizny, 
 Cellulit. 

 

Rezultaty widoczne od pierwszej wizyty: 

  Dotlenia i bardzo mocno nawilża skórę, 
  Przygotowuje skórę do dalszych zabiegów kosmetycznych, 
  Odmładza skórę poprzez głęboki mikro-masaż, 
  Przyspiesza przenikanie i aktywację kosmetyków w głąb skóry, 
  Pozostawia nadzwyczajnie odmłodzoną, odświeżoną i zregenerowaną skórę, 
  Bezboleśnie i dokładnie czyści skórę szybko rozpylając i usuwając zaskórniki z 

porów. 

 

   

 

 

 



 

 Masaż ultradźwiękowy twarzy – Sonoforeza) 

 

Cena 60 PLN                 Czas ok. 30 minut 

 

Opcje dodatkowe: 

- zabieg rozszerzony o wybraną ampułkę z witaminami, 

Cena 80 PLN                  Czas ok. 45 minut 

 

Fala ultradźwiękowa wytwarzana przez aparat powoduje powstanie "ciśnienia" wtłaczającego kosmetyki 

w tkankę. Ta sama fala wykonuje  bardzo intensywny, wibrujący z częstotliwością 3Mhz masaż 

kosmetyczny tkanek i naczyo krwionośnych, naświetlanie odpowiednio dobranym do terapii kolorem 

światła LED wspiera działanie ultradźwięków: 

 Światło niebieskie wnika w skórę na niewielką głębokośd ok.1-2mm działając bakteriobójczo, 

dlatego jest bardzo polecane w leczeniu trądziku. Dodatkowo działa ściągająco na pory i 

poprawia napięcie skóry. Jest bardzo dobrze tolerowane przez cerę wrażliwą.  
 Światło czerwone wnika w skórę dośd głęboko, bo na ok 8-10mm pobudzając fibroblasty do 

intensywniejszej pracy. Fibroblasty produkują kolagen, elastynę, glikoproteiny i glikozoaminy. 

Poprawia również krążenie i wspomaga likwidację worków i cieni pod oczami.  
 Światło zielone oprócz działania relaksacyjnego łączy w sobie efekty poprzednich kolorów, 

zwiększa natlenienie poprzez lepszą cyrkulację krwi.  

W kosmetyce twarzy, ultradźwięki mają szerokie zastosowanie, m. in.  

- Usuwanie zmarszczek 

O pięknie kobiety w dużej mierze decyduje brak zmarszczek. Dlatego zdrowa skóra, to skóra napięta i 

elastyczna. Gdy włókna elastyny zawarte w skórze zaczynają się starzed, skóra traci swoją elastycznośd i 

napięcie, pojawiają się głębokie zmarszczki, widocznie odznaczające się w okolicy czoła i wokół 

policzków. Ze względu na spowolniony metabolizm tkanek skóry, skeratynizowane komórki utrzymują 

się w naskórku uniemożliwiając skuteczną wymianę substancji, która warunkuje tworzenie się nowych 

komórek - to z kolei powoduje szorstkośd skóry i niewielkie zmarszczki. W takich przypadkach urządzenie 

pomoże skutecznie zredukowad istniejące zmarszczki i przywróci twarzy świeży wygląd. Efekty są 

oszałamiające.  

- Usuwanie plam pigmentacyjnych 

W młodości mało, kto martwi się szkodliwym działaniem promieni słonecznych na skórę. Jednak wraz z 

upływem czasu na skórze będą pojawiały się coraz bardziej widoczne plamy pigmentacyjne. 

Zastosowanie piętnastominutowego masażu pozwala je znacznie rozjaśnid. Jeśli plamy są niewielkie, 

efekty będą widoczne w krótkim czasie. Fale ultradźwiękowe skutecznie niszczą melaninę.  

Fale ultradźwiękowe rozjaśniają plamy pigmentacyjne delikatnie wybielając skórę. Badania pokazały, że 

dzięki zastosowaniu fal ultradźwiękowych melanina jest transportowana przez naczynia krwionośne i 

limfatyczne do nerek, a następnie z moczem wydalana z organizmu.  



 

- Usuwanie TRĄDZIKU 

Sebum wydzielane jest przez gruczoły łojowe zlokalizowane w dolnej części mieszków włosowych. Łój 

miesza się z potem wydzielanym przez gruczoły potowe tworząc ochronną powłokę na powierzchni 

skóry. Podczas okresu dojrzewania często występują zaburzenia równowagi hormonalnej, w rezultacie 

czego gruczoły łojowe zaczynają wydzielad nadmierną ilośd sebum. Nadmiar wydzieliny powoduje 

zablokowanie ujścia mieszków włosowych, do których dostają się bakterie. Jest to przyczyną stanów 

zapalnych i trądziku.  

 

Zalety: 

 Ujędrnia, wygładza i wzmacnia skórę, 

  Wtłacza substancje aktywne w tkanki w wielokrotnie większych ilościach niż klasyczne 

wmasowanie, 

  Sprawia, że skóra przestaje byd workowata i zwiotczała oraz redukuje zmarszczki, 

 Intensywnie wzmacnia ściany naczyo krwionośnych, 

  Obkurcza naczynka krwionośne-pajączki na twarzy przez co stają się niewidoczne, 

  3 kolory LED intensywnie wspomagają pracę ultradźwięków, 

  Oddziałując ultradźwiękami na skórę wzmaga ukrwienie i odżywienie tkanek, 

  Bardzo skutecznie likwiduje worki pod oczami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


