Remodeling Face®
Široce vypadající oči, výraznější lícní kosti, méně viditelné vrásky a jasněji definované
obličejové kontury. To jsou jen některé z výsledků dosažených pomocí metody
Remodeling Face®
Remodeling Face® využívá nejmodernější technologii bio-elektroterapie specificky vyvinutou pro kosmetické
ošetření. Pro dosažení nejlepších účinků lze spojit ošetření Remodeling Face® s používáním doporučených
výrobků společnosti Biologique Recherche. Profesionální odborné znalosti, dokonalé porozumění obličejovým
svalům a precizní metodologie, společně s citem pro objem a tvar obličeje, jsou podmínkou pro maximálně
efektivní využití technologie Remodeling Face®.

Jedná se o pokročilé bio-elektronické ošetření specificky vyvinuté pro péči o obličej.
Kombinuje účinky čtyř proudů pro dosažení okamžitých a dlouhotrvajících výsledků.

Remodeling Face® využívá tří typů elektrického proudu a jednu radiofrekvenční vlnu o vysoké frekvenci
•

Galvanický proud, elektrický jednosměrný kontinuální proud, který zlepšuje biologickou dostupnost.
Galvanický proud čistí a zbavuje nedokonalostí epidermis pomocí stimulace procesu zmýdelnění
mastných kyselin obsažených v mazu (odstranění šupin). Zároveň podporuje biologickou dostupnost
ionizovatelných látek (proces ionizace). Díky své vazomotorické funkci mění průměr malých krevních
cév, čímž stimuluje mikrocirkulaci. Se zvýšenou cirkulací v krevním a lymfatickém systému dochází k
lepší oxygenaci kůže, což vede k navrácení tonusu a zářivosti pokožky. Kůže vypadá více vyhlazená,
jelikož odumřelé buňky na povrchu jsou eliminovány. V neposlední řadě dochází k redukci tenkých
linek a vrásek díky lepší penetraci ve vodě rozpustných látek.

•

Proud o střední frekvenci modulovaný do nízkofrekvenčního proudu. Tento elektrický
polarizovaný jednosměrný proud s myotonickými a remodelačními účinky je vytvářen měničem
elektrického proudu. Díky svému rychlému pulzování a opakování nezpůsobuje tento proud zahřívání či
pálení, ale stimuluje tonus svalů v obličeji. Proud o střední frekvenci pracuje se svaly harmonicky.
Benefity této stimulace se kumulují s každým podstoupeným ošetřením. Jedná se o skutečné fitness
cvičení obličeje!

•

Elektroporace: Vysokofrekvenční impulsy proudu, které činí horní vrstvu epidermis propustnou a
pomáhají aktivním ingrediencím k přesunu přímo do buněk pomocí tvorby velkého množství pórů na
jejich povrchu.

•

Atermický pulzní vysokofrekvenční proud. Tyto rádiové vlny o frekvenci v rozsahu 3MHz až
30MHz dynamizují a vyvažují epidermální funkce. Vysokofrekvenční proud poskytuje “hlubší” a
energizující ošetření. Doplňuje účinky galvanického a středně frekvenčního proudu pro dosažení
optimální regenerace.

Ošetření Remodeling Face® přináší dokonalou souhru působení proudu,
sér a epidermis
Ošetření metodou Remodeling Face® kombinuje sílu elektrického proudu s účinky kosmetických výrobků
společnosti Biologique Recherche. Toto spojení pomáhá obnovovat pokožku pomocí stimulace
epidermálních buněk. Čtyři typy proudu mohou být použity jednotlivě nebo společně, díky čemuž lze nalézt
to nejvhodnější a zcela individualizované ošetření pro každý Skin Instant.
Právě decentní souhra mezi proudy, séry a epidermis je základem úspěchu. Precizní přizpůsobení parametrů
ošetření umožňuje aktivaci procesu remodelace v kůži i ve svalech. Ošetření Remodeling Face ® a exkluzivní
výrobky péče o pleť společnosti Biologique Recherche se doplňují a vylepšují navzájem své účinky.

Kosmetické ošetření metodou Remodeling Face® lze dělit na 2 fáze:
1. Vyvažující fáze připravující pokožku pro absorbování pleťového séra
Prvním krokem při každém ošetření Biologique Recherche je uvedení epidermis do vyváženého stavu. Toho
může být dosaženo postupným použitím čisticího mléka, Lotion P50 a masky. Aplikace masky může být
kombinována s elektrickou stimulací využívající Remodeling Face®. Jedná se o hlavní krok během
přípravné fáze ošetřením metodou Remodeling Face ®. Masky jsou vybírány dle úrovně hydratace pokožky,
tonusu ošetřované tkáně, tloušťky pokožky a existence konkrétních problémů, jako je sekrece mazu,
alergická senzitivita, atd.
2. Fáze ošetření, eletroaktivace séra na epidermálním rozhraní
Tato regulační fáze připraví pokožku pro použití kvintesenciálních sér a některých cílených a/nebo
dokončovacích sér. Polypeptidy a proteiny obsažené v kvintesenciálních sérech jsou amfoterní látky, které
jsou buď kyseliny, nebo báze (zásady). Pod vlivem elektrického pole generovaného při ošetření Remodeling
Face® migrují tyto nabité molekuly buďto na kladný nebo záporný pól elektrod. Molekuly rozpuštěné v
sérech jsou příliš velké na to, aby dovolily těmto látkám pronikat do pokožky. Díky elektrickému poli
dochází ke změně pH lokálně ošetřené epidermis, což podporuje biologickou dostupnost přítomných peptidů
a polypeptidů.

Výsledky ošetření pomocí Remodeling Face®
Ošetření Remodeling Face® pomáhá remodelovat obličej, krk, dekolt pomocí skutečných účinků na
textuře kůže a jejím objemu. Pomáhá redukovat kruhy kolem očí a dodává tonus očním víčkům, čímž
jim navrací výraznost a širší vzhled.
Zlepšuje kvalitu epidermis a svalového tonusu. Liftingový efekt je ohromný, okamžitý a dlouhotrvající.
Od prvního použití viditelně revitalizuje epidermis.
Zároveň pomáhá připravovat kožní tkáně pro chirurgické estetické procedury a zlepšuje kvalitu
pooperačního léčení.
V neposlední řadě zlepšuje pronikání a biologickou dostupnost vybraných, ve vodě rozpustných
aktivních ingrediencí pomocí dočasného snížení odolnosti rohové vrstvy a tvorby množství dočasných
pórů na povrchu buněk.

Kontraindikace
Remodeling Face® nesmí být používán v následujících případech: pacient používá kardiostimulátor,
během těhotenství, při febrilních křečích, horečce, prokázané rakovině. Lokálně pak není vhodné
používat Remodeling Face® v případě dentální infekce, jiné infekce v dutině ústní, infekce kůže,
zhoršeném stavu kůže, vředech, v případě že má pacient implantáty v blízkosti lícních kostí či očí, při
použití botoxu a vyplňovačů.
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