Tratamente Faciale
Microdermoabraziune

Microdermoabraziunea – Acesta este un procedeu de exfoliere mecanica a pielii pentru
indepartarea celulelor moarte. Este unul dintre cele mai solicitate tratamente cosmetice din
ultimii ani. Principalul beneficiu este eliminarea semnelor inestetice ale pielii.

Acest tratament este recomandat pentru indepartarea punctele negre, pentru
decongestionarea tenului sau pentru diminuarea anumitor semne ale pielii. Totodata
microdermoabraziunea pune in miscare circulatia sangelui si imbunatateste eficacitatea
produselor de ingrijire.

Radiofrecventa

Radiofrecventa – Tehnica non-invaziva si nedureroasa care reda elasticitatea si fermitatea
pielii. Este totodata un tratament eficient in diminuarea ridurilor prin efectul de netezire si de
lifting. Acest tratament are la baza unde electromagnetice. Acestea penetreaza cele trei
straturi ale pielii crand in zona de actiune un camp electromagnetic in care energia este
transformata in caldura. Aceasta duce la intinderea fibrelor de colagen si stimuleaza crearea
de noi fibre de colagen si elastina.

Acest tratament este recomandat tuturor persoanelor cu probleme estetice la nivelul fetei.
Este un tratament spectaculos pentru riduri, linii de expresie, acnee, pori dilatati sau chiar si
cicatrici.

Colagen

Tratamentul cu colagen – Produs in mod natural in organism colagenul este o substanta
proteica prezenta in sistemul osos, muscular, digestiv, piele, etc. Acesta are rol in
regenerarea celulara si a tesuturilor conjunctive.

Organismul produce in mod natural colagen pana la 30 de ani, insa productia scade treptat
dupa aceasta varsta. Productia de colagen poate fi influentata si de factorii externi precum
poluarea, radicalii liberi, fumatul, etc.

Acest tratament aduce beneficii in mentinerea structurii calitatii si elasticitatii pielii dar si are
si un rol activ in tonifierea acesteia. Colagenul are proprietati hidratante si impiedica aparitia
ridurilor sau le diminueaza pe cele deja existente.

Rezultatele acestui tratament pot fi observate chiar dupa prima sedinta. Asta datorita
concentratiei ridicate de colagen din produsele folosite si cu ajutorul radiofrecventei
multipolare, a mezoterapiei virtuale sau a oxigenului hiperbaric. Acesta penetreaza prin
diverse metode adanc in piele si ajuta la livrarea colagenului, stimuland totodata si productia
naturala de colagen a fetei.

Mezoterapie

Mezoterapia faciala – Ajuta la estomparea ridurilor si la refacerea tonusului pielii. Se aplica
la nivelul fetei, al gatului si al decolteului. Are rol nutritiv, antioxidant, stimuleaza
microcirculatia si metabolismul celular local.

Mezoterapia este o tehnica non-invaziva si nedureroasa. Se efectueaza manual cu o seringa
si cu un ac foarte fin sau cu instrumente special concepute. Tratamentul presupune
introducerea in tegument prin microinjectii a unui cocktail de substante stabilit de medic.
Acesta poate contine vitamine, minerale, aminoacizi, acid hialuronic, extracte botanice,
enzime, etc. Mezoterapia poarta si numele de cocktail-ul frumusetii.

Acid hialuronic

Tratamentul cu acid hialuronic – Acidul hialuronic este o proteina intalnita in mod natural
in organism mai ales in cartilaje si in piele. Acesta ajuta la retinerea apei si asigura hidratarea
fibrelor de colagen si elastina.

Datorita structurii sale, acidul hialuronic formeaza la nivelul pielii un film invizibil, transparent
si elastic. Acesta actioneaza in profunzime la nivelul tesuturilor si astfel reuseste sa mentina
supletea si elasticitatea pielii.

Oxigen hiperbaric

Tratament cu oxigen hiperbaric – Oxigenul a inceput sa fie utilizat prima data in medicina
in secolul al XIV-lea. Acesta a fost introdus in tratamentele cosmetice datorita rezultatelor
uimitoare. Alaturi de substantele si serurile de ultima generatie folosite de noi, terapia cu
oxigen hiperbaric imbunatateste vizibil aspectul pielii stergand pur si simplu cativa ani de pe
chip.

Oxigenul hiperbaric are efecte de reintinerire absolut uimitoare. Iar acestea sunt vizibile dupa
numai o singura sedinta. Pielea devine mai neteda, mai luminoasa mai elastica, ridurile fine
vor fi fost anulate, iar cele adanci vor ceda si ele.

In cazul tenului acneic oxigenul este un adevarat medicament pentru ca grabeste vindecarea
leziunilor si in general a imperfectiunilor.
Pachetul Destina Beauty Center Pipera – Relaxati-va, respirati adanc si goliti-va mintea
de toate gandurile negative. Lasati-ne sa va rasfatam. Va puteti face un cadou de ziua
dumneavoastra, un cadou pentru o o cazie speciala sau…pur si simplu.

Va oferim un tratament personalizat pentru fata si decolteu, impachetari cu parafina pentru
maini si picioare si un masaj relaxant la umeri. Totul in timp ce dumneavoastra stati cu masca
de oxigen+soft laser (lumina care stimuleaza productia de colagen) pe fata.
Tratament de hidratare express – Sunteti pe fuga? Trebuie sa va pregatiti urgent pentru un
eveniment? Noi suntem aici pentru dumneavoastra!! Va oferim un tratament facial cu
rezultate wow pentru a fi pregatita si a arata superb cu orice ocazie.

