Rejuvenare
3D
exclusiv de la Cutera.
Îmbunatateste

spectaculos

textura

pielii, reduce diametrul porilor, creste
tonicitatea tegumentului.
Numai Cutera abordeaza rejuvenarea
din trei perspective – aspect evident
îmbunatatit
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fermitatii pielii.
Adresati-va specialistilor nostri pentru
evaluare si stabilirea pachetului de
tratamente

3D

adaptat

pielii

dumneavoastra.
Fiecare dintre noi îsi doreste sa îmbunatateasca un anumit aspect estetic. Sunt comune
imperfectiunile la suprafata pielii, în epiderma sau în dermul profund. Din pacate, odata cu vârsta
si sub actiunea razelor solare, aceste imperfectiuni se transforma în probleme complexe –
lentiginele solare, poikiloderma, problemele vasculare, textura aspra, laxitatea, rosaceea si ridurile
fiind doar câteva dintre acestea.
Cele 3 proceduri folosesc tehnologii diferite însa actioneaza sinergic pentru obtinerea celor mai
bune rezultate în deplina siguranta si noninvaziv: Photo Genesis, Laser Genesis si Titan. Uneori se
apeleaza si la Peelingul laser Pearl (3D expres).
LimeLight Facial, AccuTip si Photo Genesis sunt procedurile pe baza de lumina pulsata
care trateaza leziunile de la suprafata pielii cum ar fi eritemul, petele maronii sau pistruii (efelide),
petele de batrânete si alte discromii brune si rosii, rosaceea.
Procedura Laser Genesis foloseste tehnologia laser non-invaziva cu lungimea de unda 1064 nm
(Nd:YAG), pentru tratamentul eficient al ridurilor fine, porilor mariti, textura aspra a pielii (pielea
de portocala), eritemul difuz si cicatricile atrofice (de obicei dupa acnee) sau hipertrofice. Asociat
cu LimeLight, tratamentul cu Laser Genesis se adreseaza rosaceei cu foarte bune rezultate. S-a
dovedit ca procedura Laser Genesis stimuleaza si formarea de colagen nou, conferindu-va o
înfatisare mai tânara, pielea devenind mai stralucitoare si mai fina.
Titan este o tehnologie inovativa pentru tratamentul laxitatii pielii. Titan foloseste o lumina
infrarosie care ofera o încalzire uniforma si selectiva doar a dermului profund, având ca efect
contractia colagenului si productia de fibre noi de colagen, tinere, cu efect evident de lifting.
Încalzirea eficienta se efectueaza sub controlul aparatului în deplina siguranta. Pielea subtire, fara
tesut adipos subiacent reactioneaza cel mai bine la tratamentul cu Titan.
Fiecare aplicatie CUTERA ofera o solutie eficienta si sigura pentru cele mai solicitate proceduri.
Împreuna, ele actioneaza sinergic si ofera pacientilor solutii flexibile si eficiente pentru
rejuvenare 3D.

Cine poate fi tratat cu 3D?
Barbati si femei având orice vârsta si tip de piele. Pielea subtire si laxa, cu
riduri fine, textura aspra, porii dilatati, eritemul (roseata), petele sau porii
mariti, rosaceea, cicatricile raspund foarte bine la tratament. Cereti pachete
de tratament adaptate pielii dumneavoastra în urma consultatiei – evaluare
efectuata de specialistii nostri.

Pacienta tratata cu Photo
Genesis si Laser Genesis

Ce zone raspund cel mai bine la tratamentul 3D ?
Au fost tratate cu succes fata si gâtul, dar si alte parti ale corpului, precum
mâinile, bratele si abdomenul.

Ce simtiti în timpul tratamentului?
Procedurile LimeLight Facial si Photo Genesis actioneaza printr-o serie de
pulsuri luminoase, care sunt resimtite de catre pacient ca o foarte scurta
întepatura. Veti simti o usoara încalzire a suprafetei pielii în timpul procedurii.
La fiecare puls Titan, veti simti o scurta senzatie de caldura, urmata de racire.
Majoritatea pacientilor se simt confortabil.
Fiecare tratament va fi diferit si adaptat pacientului. Majoritatea pacientilor
vor avea nevoie de 2 pâna la 6 tratamente. La consultatia – evaluare vi se va
face schema de tratamente adaptata pielii dumeavoastra.

Care sunt posibilele efecte secundare?
Pacientii au remarcat foarte putine efecte secundare sau nici unul. Cel mai
frecvent este o usoara înrosire a pielii care va disparea în câteva minute dupa
tratament. Pentru reducerea acestor efecte nedorite se aplica imediat dupa
tratament foliile calmante Natragel, care decongestioneaza si hidrateaza în
paralel. Medicul va va oferi informatii complete despre beneficiile si riscurile
controlate ale tratamentului.

Când se vad rezultatele?
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De câte tratamente este nevoie?

Pacienta tratata cu Photo Genesis,
Laser Genesis si Titan
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Un singur tratament a produs rezultate deosebit de bune la unii pacienti.
Totusi, în mod frecvent veti observa rezultatele dupa 2 – 4 saptamâni, iar
îmbunatatirile vor continua sa apara timp de câteva luni.
Orice alt tratament laser trateaza partial, doar un singur aspect al unei
imperfectiuni a pielii. Pot reduce doar petele sau eritemul, sau îmbunatati
doar tonicitatea pielii.
Numai Rejuvenarea 3D de la Cutera trateaza toate aspectele legate de
rejuvenare, obtinând cele mai bune rezultate.
În paralel cu peelingul laser (vezi Cutera Pearl sau Pearl Fractionat), obtinem
Rejuvenarea 3D expres.

