
H.I.F.U. - SMAS ЛИФТИНГ

НЕОПЕРАТИВЕН МУСКУЛНО-АПОНЕФРОЗЕН ЛИФТИНГ

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

Дълбикият „HIFU” неоперативен SMAS - лифтинг (познат и под името “КИБЕР СКАЛПЕЛ”) може да се определи като истинска

революция в козметичната медицина. За създаването му са работили много учени в продължение на дълги години.

Всичко това вече може да се постигне без скалпел, чрез използването на единствения по рода си „HIFU” (high intensity

focused ultrasound) апарат. Към момента единствено той може да постигне неоперативни SMAS - лифтинг техники.

Благодарение на свръхмодерната „HIFU” технология, за първи път е постигната възможността неоперативно да се достигне

до дълбокия слой на кожата, което позволява да се трeтира най-важната за лифтинг ефекта SMAS – „повърхностната

мускулно-апоневрозна система”. Преди иновацията наречена „HIFU”, достигането на SMAS беше възможно само при

хирургична резекция – хирургичен фейслифт. Повърхностната мускулно-апоневрозна система (SMAS) има двуслойна

структура състояща се от повърхностна фасция (изградена от колаген и еластични влакна) и слой от лицеви мускули.

Заедно тези два слоя образуват „армиращата решетка” която поддържа кожата опъната и млада. От една страна тази система

е свързана с горните слоеве на меките тъкани (кожата и подкожната мазнина), а друга чрез съединителнотъканните си връзки с

костите на лицевия скелет. Основният принцип на „HIFU” (high intensity focused ultrasound) технологията е възможността високо

интензивните ултразвукови вълни да бъдат прецизно фокусирани и концентрирани точно в зоната на лечение. Така се

предизвиква интензивно производство на топлинна енергия в третираната зона (до 65°С), което води до образуване на точки

на коагулация. В резултат на това колагеновите влакна се свиват и скъсяват, а SMAS (повърхностна мускулно-апоневрозна

система) намалява обема си което води до незабавен лифтинг ефект, а като последица в рамките на 3-6 месеца и до пълно

обновяване на колагена в този слой. Останалите слоеве на кожата остават непокътнати и без риск за изгаряния. За постигане

на оптимален ефект се препоръчва курс от 4 процедури, като ефектът от тях трае 3-5 години. Отделните процедури се

извършват през 20-30 дни. От 2018 г. съществува и трето поколение H.I.F.U. апаратура за 3–D “ULTRALIFT” SCANNING

H.I.F.U. – S.M.A.S. ЛИФТИНГ, която се отличава от първото и второто поколение MEDICAL H.I.F.U. – S.M.A.S. ЛИФТИНГ

система със своята сканираща функция, като на всеки импулс се възпроизвеждат 11 реда терапевтични прониквания, водеща

до много по-добри, по-бързи и по-дълготрайни резултати.

3-D “ULTRALIFT” SCANNING H.I.F.U. – S.M.A.S. ЛИФТИНГ
“СКАНИРАЩ КИБЕР СКАЛПЕЛ” - ЗЛАТНИЯТ СТАНДАРТ НА НЕИНВАЗИВНИЯ ЛИФТИНГ

2-D “MEDICAL” H.I.F.U. – S.M.A.S. ЛИФТИНГ
“КИБЕР СКАЛПЕЛ” - ЗЛАТНИЯТ СТАНДАРТ НА НЕИНВАЗИВНИЯ ЛИФТИНГ

ЗОНИ НА ТРЕТИРАНЕ СТАНДАРТНА ЦЕНА ПРОМО ЦЕНА

ЦЯЛО ЛИЦЕ 900 лв. 249.98 лв.

ДВОЙНА БРАДИЧКА 400 лв. 109.98 лв.

НАЗОЛАБИАЛНИ ГЪНКИ 250 лв. 79.98 лв.

ОКОЛО УСТА 250 лв. 79.98 лв.

БУЗИ 400лв. 109.98 лв.

ОКОЛО ОЧИ 400лв. 109.98 лв.

ЧЕЛО 400 лв. 109.98 лв.

СКУЛИ 250 лв. 79.98 лв.

ДЕКОЛТЕ 800 лв. 199.98 лв.

МИШНИЦИ (брахиопластика) 900 лв. 249.98 лв.

ШИЯ 700 лв. 189.98 лв.

КОРЕМ (абдоминопластика) 900 лв. 249.98 лв.

СЕДАЛИЩЕ (глутеопластика) 1200 лв. 299.98 лв.

ГЪРДИ 900 лв. 249.98 лв.

ЗАДНА ЧАСТ НА БЕДРАТА 1100 лв. 299.98 лв.

ПРЕДНА ЧАСТ НА БЕДРАТА 1100 лв. 299.98 лв.

ЗОНИ НА ТРЕТИРАНЕ СТАНДАРТНА ЦЕНА ПРОМО ЦЕНА

ЦЯЛО ЛИЦЕ 650 лв. 199.98 лв.

ДВОЙНА БРАДИЧКА 200 лв. 99.98 лв.

НАЗОЛАБИАЛНИ ГЪНКИ 170 лв. 59.98 лв.

ОКОЛО УСТА 150 лв. 59.98 лв.

БУЗИ 250 лв. 89.98 лв.

ОКОЛО ОЧИ 180 лв. 69.98 лв.

ЧЕЛО 180 лв. 69.98 лв.

СКУЛИ 140 лв. 49.98 лв.

ДЕКОЛТЕ 500 лв. 139.98 лв.

МИШНИЦИ (брахиопластика) 650 лв. 199.98 лв.

ШИЯ 500 лв. 139.98 лв.

КОРЕМ (абдоминопластика) 650 лв. 199.98 лв.

СЕДАЛИЩЕ (глутеопластика) 750 лв. 249.98 лв.

ГЪРДИ 750 лв. 249.98 лв.

ЗАДНА ЧАСТ НА БЕДРАТА 750 лв. 249.98 лв.

ПРЕДНА ЧАСТ НА БЕДРАТА 750 лв. 249.98 лв.


