1.

ELEKTROKOAGULACJA to metoda elektrochirurgii stosowana w medycynie

i kosmetologii. Wykorzystuje się podczas niej działanie prądu elektrycznego zmiennego
o dużej częstotliwości. Polega na ścięciu (koagulacji) białka za pomocą łuku elektrycznego.
Jest używana przy leczeniu włókniaków, kurzajek i innych zmian skórnych, usuwaniu
zbędnego owłosienia, a także do zamykania naczynek krwionośnych, w zastępstwie skalpela
w celu ograniczenia krwawienia z powstałej rany. Jest to zabieg bezinwazyjny i szybki, który
pozwala na uniknięcie sączących się ran i zakładania szwów.
2. GŁOWICA COLD – WARM (CIEPŁO – ZIMNO) to niewielkie urządzenie, które
w stosunkowo krótkim czasie pozwala na uzyskanie temperatur w zakresie od 5 do 42 stopni
Celsjusza. Jest to aparat mały i poręczny. W znacznym stopniu ułatwia pielęgnację skóry
twarzy i całego ciała. Można wykonywać nim zabiegi z użyciem ciepła lub zimna
profilaktycznie, a także w celu usunięcia zmian chorobowych skóry, np. łojotoku. Efekty
widoczne są już po pierwszym użyciu głowicy. Zabiegi z użyciem głowicy cold – warm mogą
być wykonywane w seriach. Efekty jakie się uzyskuje to: matowa, oczyszczona skóra,
zwężone ujścia gruczołów łojowych, poprawa kolorytu skóry, zwiększona odporność na
infekcje, pozbycie się miejscowo nagromadzonego tłuszczu, co spowoduje usunięcie toksyn.
3. SPRAY to urządzenie stosowane w celu tonizacji skóry podczas zabiegu.
4. Darsonvalizacja jest zabiegiem elektroleczniczym, w którym wykorzystuje się działanie
prądu wysokiej częstotliwości. Nazwa pochodzi od nazwiska francuskiego fizjologa
d’Arsonvala, który wprowadził do lecznictwa prądy wysokiej częstotliwości.
Darsonvalizacja ogólna stosowana jest głównie w celach uspokajających. Stosuje się ją w
leczeniu bezzsenności, stanów wyczerpania nerwowego.
Darsonvalizacja miejscowa wykonywana może być zarówno w celach leczniczych (np.
zaburzenia czucia, nerwobóle, zaburzenia w obwodowym krążeniu krwi, odmrożenia) jak i
kosmetycznych.
5. BRUSHING, czyli peeling szczotkowy jest szczególnie zalecany przy cerze grubej oraz
kiepsko ukrwionej. Jego działanie polega na pobudzeniu krążenia krwi i limfy w skórze
właściwej. Podczas dość inwazyjnego, mechanicznego zabiegu skóra zostaje złuszczona, a
wszelkie zanieczyszczenia usunięte. Poza wierzchnią warstwą naskórka brushing likwiduje
również zanieczyszczenia, bakterie, pozostałości innych kosmetyków, makijażu. Wbrew

pozorom – zabieg oczyszczania szczotką elektryczną nie jest bolesny, na ogół łączy się z
delikatnym masażem. Korzystnie wpływa na stan skóry, poprawia jej koloryt ,a także jest w
stanie zapobiec rozszerzaniu się gruczołów łojowych. Brushing wykonuje się przy użyciu
urządzenia, a dokładniej głowicy, która zakończona jest niewielkimi szczotkami, która
obracając się złuszcza martwe komórki naskórka.
6. WAPOZON to urządzenie, którego zasada działania jest stosunkowo prosta. Dzięki parze
wodnej i ozonowi odświeża i nawilża skórę (praktycznie dowolny jej fragment, nie tylko
twarz, szyję czy dekolt). Martwe fragmenty naskórka ulegają zmiękczeniu, a zatkane pory –
otwarciu. W efekcie skóra z niecierpliwością, choć w pełni już rozluźniona i zrelaksowana,
czeka na kolejne zabiegi, do których wapozon ją przygotował. Urządzenie to posiada także
właściwości dezynfekujące, ponieważ emitowane przez niego promienie ultrafioletowe
działają antybakteryjnie i zwalczają potencjalnie niebezpieczne drobnoustroje.

