ACCURA nr kat. 1723

• 4 wyjścia prądowe
• 3 aplikatory
• 6 programów zabiegowych
Częstotliwość:
HF:
121-129 kHz
Termoterapia HF:
102-208 kHz
Elektroporacja:
2,5 kHz
(modulowana do 20Hz)
Lifitng:
5-400 Hz
Elektrody:
3W
Patent:
U201130118
Wymiary: wysokość
145 mm
szerokość
345 mm
głębokość
275 mm
Waga:
2 kg

Efekty (po jednym zabiegu)
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ACCURA

nowa jakość skóry

ACCURA umożliwia wykonywanie zabiegów
łączących działanie kosmetyków z czterema
podstawowymi technikami:
 d'Arsonval
 Termoterapia HF
 Elektroporacja
 Lifting
D'ARSONVAL
Zabiegi z zastosowaniem prądu wysokiej częstotliwości wywołują szereg dobroczynnych
efektów:
Efekt termiczny - prąd wysokiej częstotliwości doprowadzony do powierzchni skóry lekko podnosi jej temperaturę,
pobudza metabolizm komórkowy, dzięki czemu zwiększa
się ilość pobranego tlenu i wydalonego dwutlenku
węgla.
Efekt rozszerzenia naczyń - głównym efektem wynikającym z zastosowania tego prądu jest stymulowanie
krążenia obwodowego wywołującego rozszerzenie
naczyń i lepsze ukrwienie tkanek. Prąd wywołuje efekt
antyseptyczny, uspokajający i bakteriobójczy.

 ELEKTROPORACJA
Modulowany prąd średniej częstotliwości wywołuje
chwilowe i odwracalne otwarcie mikroporów umożliwiając w ten sposób wprowadzanie aktywnych
substancji do głębszych warstw skóry. W zabiegach
elektroporacji („mezoterapii bezigłowej”) z wykorzystaniem aparatu ACCURA stosowane są bogate
w składniki hydrożelowe maski przewodzące.
 MASKI HYDROŻELOWE
Maska HydroCare zawiera w swoim składzie m.in.
kwas hialuronowy, kolagen oraz witaminy A, C i E,
antyoxydant o znakomitych właściwościach nawilżających i odżywczych.
Odmładzająca maska WrinkleCare zawiera m.in. kwas
hialuronowy, proteiny soi, ekstrakt z żeńszenia, Aloe
Vera, witaminę C oraz Argirelinę, dającą efekt botuliny.
Rozjaśniająca maska LightCare z zawartością m.in.
arbutyny, retinolu, witaminy C i kwasu glikolowego
działa delikatnie złuszczająco i odnawia skórę.
Przeznaczona dla skór tłustych i trądzikowych maska
AcneCare neutralizuje proliferację bakterii, redukuje
procesy zapalne, działa antyseptycznie, przeciwbólowo i regenerująco. Efekt ujędrnienia i napięcia skóry
jest uzyskiwany dzięki zastosowaniu maski LiftCare
zawierającej m.in. elastynę i kolagen, wygładzającej
teksturę skóry, zwiększającej jej nawilżenie i przywracającej elastyczność.

 LIFTING

TERMOTERAPIA HF
Emisja prądu wysokiej częstotliwości o
charakterze ciągłym i niższe napięcie, niż
w tradycyjnym HF powoduje zwiększenie
efektu termicznego i zapobiega wytwarzaniu iskrzenia. Wzrost temperatury gazu
wewnątrz elektrody podnosi temperaturę
elektrody oraz skóry, do której jest ona przykładana. Pod wpływem ciepła następuje
pobudzenie krążenia, przyspieszenie reakcji
chemicznych, rozluźnienie mięśni - skóra
przygotowana jest do właściwego zabiegu
z wykorzystaniem impulsów prądowych
i aktywnych składników produktów.

Impulsy prądowe o niskiej częstotliwości i małym natężeniu (mikroprądy)
przenoszone są do powierzchni skóry przy pomocy pary opatentowanych elektrod trzymanych w dłoniach przez kosmetyczkę, wykonującą
określone ruchy. Zabieg składa się z trzech faz:
1. Drenaż limfatyczny i stymulacja epidermy;
2. Stymulacja skóry właściwej, wzrost napięcia;
3. Mikrostymulacja mięśni, umocnienie efektów powstałych w poprzednich fazach

 FLASH ACTIF

Stosowane do zabiegu ampułki Flash
Actif Ampules dają natychmiastowy
efekt napięcia, nawilżenia i wygładzenia
skóry. Wypoczęty wygląd utrzymuje się
przez wiele godzin. Ampułki zawierają
m.in. kwas hialuronowy oraz Avena Sativa
– ekstrakt z nasion owsa zwyczajnego,
bogaty w polisacharydy i aminokwasy,
które skutecznie nawilżają przesuszoną
skórę.

