
ПРЕД ПРИМЕНА НА ИНТЕНЗИВНА СВЕТЛИНА /ЛАСЕР/ RF

Ласер ( О  IPL; C 2; Titan); RF (Termage; Aluma; Exillis) + MD Tissue, 
еднаш неделно, помеѓу третманите со интензивно светлина
Третман со помош на игла:

сег таТерапија на за ната  регија (со игла од 4 или 13 мм х 30 ) G
во секој убод 0,2-0,3 мл ГУНА МД колаген ( - ).MD TISSUE

Техника “ ”PAPULA  / / во акупунктурните точки mikropapularis
(со игла од 4 или 13 мм х 30G)
Техника “ ”TUNEL  (со игла 13 мм х 30 )G

(со игла 13 мм х 30 )Техника “NAPPAGE” /intradermalno/ од 4 или G

Дополнителна терапија:
естата на убод по секој третман се  кремата На м нанесува од Tamanu Arnica 
содржи а билкакоја лековит   арника која има регенеративно и 

противвоспалително дејство. Дома се препорачува нанесување на 
третираревитализирачка крема два пати на ден на местото кое се . Natur 4 

и Може да се аплицира на сите делови на телото.

Фреквенција на терапија:
3 или два пати  третмани со апликација еднаш неделно

Предности:
Малите брчки исчезнуваат, длабоките брчки стануваат поплитки.

ПО ПРИМЕНА НА ИНТЕНЗИВНА СВЕТЛИНА /ЛАСЕР/ RF

1 - 3 третмани со апликација еднаш неделно
Фреквенција на терапија:

Предности:
намалување на ризикот од штетните ефекти по ЛАСЕРСКАТА терапија
(пост-ласерска хиперпигментација)
скратување на периодот на регенерација во дермисот и епидермисот
стабилизиран и продолжен ефект на  “li ing”

производ: MD-TISSUE
количина: 2 мл
дејство на третманот: Регенерација на ткива
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MD-TISSUE+ПЛАЗМА ЗБОГАТЕНА СО
ТРОМБОЦИТИ (PEP/PRP)

Чекор 1: Плазма збогатена со тромбоцити ќе се добие 
од самиот пациент со стандардни техники

Чекор 2: ќе се додаде на плазмата и тромбоцититеMD-TISSUE 
со цел ревитализација на кожата и третманот на процесот на 
стареење (средно длабоки бори, хиперпигментација, млитавост 
на кожата, итн.)

Со цел за репарација на брчките (  може да се направи”filing”)
мешавина од и невмрежана хијалуронска киселинаMD-TISSUE 
помешана со PRP.

Таа мешавина ќе се користи за пополнување на големите 
длабоки брчки.
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