ЛАЗEРНО ЛЕЧЕНИЕ НА ГЪБИЧКИ, ЛАЗЕРНО РЕДУЦИРАНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА
КАПИЛЯРИ, ЛАЗЕРНО ПРЕМАХВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПОДКОЖНО ВРАСТНАЛИ КОСМИ
Гъбична инфекция на ноктите (онихомикозата) се
характеризира със сърбеж, лющене, обрив „пелена” и
неприятна миризма. Гъбичките се размножават бързо,
хранейки се с роговия слой на епидермиса и плочките на
ноктите. Лазерната терапия е най-бързият, неинвазивен и
безопасен метод, отличаващ се с най-висока ефективност
(95%). При лечение на гъбичките на ноктите в INFINITY
използваме лазери с висока интензивност.

Нежеланите кръвоносни съдове, като т.нар. спукани
капиляри, капилярни звезди, разширени венозни мрежи в
областта на лицето и крайниците са естетичен проблем за
много хора. Принципът на лазерното премахване на
капиляри в INFINITY се базира на т.нар “селективна
фототермолиза”. Това е поглъщане на светлината (с точно
определена дължина на вълната и продължителност на
въздействие) от хемоглибина в кръвоносния съд. Така се
предизвиква локално повишаване на температурата и
последваща
коагулация.
Резултатът
е
моментно
“слепване” на кръвоносния съд, който впоследствие се
резорбира напълно от организма.

Подкожно врастналите косми не са опасен здравословен
проблем и рядко имат сериозни последици, но причиняват
неудобства на пациентите, които страдат от възпаление на
засегнатото място, което се проявява като малки
зачервени подутини. Под повърхността на кожата, в самия
център на подутината, се забелязва извит косъм.
Възпалението може да има различни придружаващи
симптоми – леки болки, сърбеж, гной и други. Лазерната
теапия в INFINITY е най-доброто решение на проблемите с
подкожно врастналите косми.

ЛАЗЕРНО ЛЕЧЕНИЕ НА ГЪБИЧКИ ПО НОКТИТЕ (ОНИХОМИКОЗА)
ЗОНА
ПО НОКТИТЕ НА РЪЦЕТЕ (за 10-те пръста)
ПО НОКТИТЕ НА КРАКАТА (за 10-те пръста)
ПО КОЖАТА ( см2 )

СТАНДАРТНА ЦЕНА ПРОМО ЦЕНА
60 лв.
19.98 лв.
60 лв.
19.98 лв.
2 лв.
0.49 лв.

ЛАЗЕРНО РЕДУЦИРАНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА КАПИЛЯРИ
ЗОНА

СТАНДАРТНА ЦЕНА ПРОМО ЦЕНА

см2)

КАПИЛЯРНА ЗВЕЗДА НА ЛИЦЕТО (до 1
КАПИЛЯРНА ЗВЕЗДА НА ТЯЛОТО (до 1 см2)
КАПИЛЯРИ НА ЗОНА ЦЯЛ НОС
КАПИЛЯРИ ПО ЛИЦЕТО (на линеен см.)
КАПИЛЯРИ ПО ТЯЛОТО (на линеен см.)
КАПИЛЯРИ ПО ЛИЦЕТО (на см2)
КАПИЛЯРИ ПО ТЯЛОТО (на см2)
ЛЕЧЕНИЕ НА РОЗАЦЕЯ (на см2)

60 лв.
50 лв.
120 лв.
10 лв.
7 лв.
25 лв.
15 лв.
25 лв.

24.98 лв.
19.98 лв.
59.98 лв.
1.98 лв.
1.48 лв.
4.98 лв.
3.98 лв.
4.98 лв.

ЛАЗЕРНО ПРЕМАХВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПОДКОЖНО
ВРАСТНАЛИ КОСМИ
СТАНДАРТНА ЦЕНА ПРОМО ЦЕНА
ЗОНА
ЛИЦЕ
ШИЯ
ДЕКОЛТЕ
ТЯЛО

16 лв.
16 лв.
16 лв.
10 лв.

5.98 лв.
4.98 лв.
4.98 лв.
3.98 лв.

* ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА С ВКЛЮЧЕН ДДС ЗА ЕДНА ПРОЦЕДУРА

* ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА С ВКЛЮЧЕН ДДС.

