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Laseroterapia
– światowy standard
w kosmetologii estetycznej

Nowoczesne techniki laseroterapii zrewolucjonizowały kosmetologię, dermatologię oraz medycynę
estetyczną – mówi mgr Teresa Seemann kosmetolog,
trycholog, naturopata, ekspert z zakresu badania
żywej kropli krwi, międzynarodowy szkoleniowiec
z zakresu kosmetologii estetycznej. Właścicielka
Instytutu Cosmobelle, założycielka międzynarodowego Centrum Szkoleniowego oraz Szkoły Kosmetycznej. Prezes Perfect Body.
W klinice CosmoBelle osobiście wykonuje Pani zabiegi
laseroterapii?
W Cosmobelle Clinic, której jestem właścicielem od 17 lat osobiście wykonuję zabiegi laseroterapii. Zawsze zapraszam moich
pacjentów na indywidualną konsultację na której omawiamy
oraz oceniamy problem i dobieramy odpowiedni laser. Kluczowa jest odpowiednia diagnoza. Mając do wyboru różnego
rodzaju aparaturę, znając jej zastosowanie i właściwości, możemy niezwykle dokładnie dobrać odpowiedni laser do potrzeb
pacjenta i problemu oraz wykonać zabieg z dużą precyzją.
Od czego zależą efekty?
Efekty uzyskane po użyciu laserów zależą od czasu naświetlania, długości fali lasera, jego mocy oraz liczby zabiegów
w serii, początkowego stanu naświetlanych tkanek i indywidualnych właściwości skóry pacjenta.
Czy to prawda, że zabiegi laseroterapii można wykonać
również w okresie wczesnowiosennym?
Jest to słuszne, jesień, zima, ale także wczesna wiosna, to
świetny okres na wykonywanie zabiegów takich jak: fotoodmładzanie, leczenie blizn, usuwanie przebarwień, a także
zamykania naczynek. Zabiegi laserowe, które możemy wykonywać w ciągu całego roku to te, które realizowane są na części ciała nie eksponowane na słońce.
Jakie lasery stosuje Pani najczęściej w swojej Klinice?
Cosmobelle Clinic wyposażona jest w najnowocześniejszą aparaturę zabiegową. Najbardziej popularnym laserem jest LASER
IPL. Jego technologia zapewnia efektywność oraz krótkie i prawie bezbolesne zabiegi. Posiada on 5 głównych zastosowań:
– Fotoodmładzanie – czyli usuwanie zmarszczek poprzez
pobudzenie skóry właściwej do
rozpoczęcia naturalnego procesu regeneracji i leczenia
oraz intensywną odbudowę kolagenu.
– Zamykanie naczynek – usuwa popękane naczynka, rumienie, teleangiektazje.
– Usuwanie przebarwień – usunięcie plam hormonalnych,
potrądzikowych, soczewicowatych oraz piegów.
– Leczenie trądziku – zwalczanie bakterii powodujących
powstawanie stanu zapalnego oraz zmniejszenie wielkości
i wydajności gruczołów łojowych.
– Fotoepilacja. – trwałe usuwanie zbędnego owłosienia.
LASER DIODOWY jest w tej chwili najchętniej wybieraną
metodą permanentnego usuwania owłosienia.
LASER FRAKCYJNY CO2 powoduje z jednej strony silne
odświeżenie naskórka, czyli rozjaśnienie twarzy, wyrównanie
kolorytu cery, z drugiej strony zadziała głębiej, zniweluje
drobne zmarszczki i poprawi napięcie skóry. Przy zabiegach
z użyciem lasera frakcyjnego trzeba się jednak liczyć z kilkudniowym okresem rekonwalescencji.
Dla osób, które chciałyby się pozbyć tatuażu najlepszy
będzie LASER Q-SWITCH. Laser nie pozostawia blizn po
zabiegowych, a czas rekonwalescencji jest wyjątkowo krótki.
Czy lasery służą również do odchudzania?
Oczywiście tak. Odchudzamy i modelujemy sylwetkę za pomocą LIPOLASERA. Na wybraną okolicę zabiegową przykładane są
głowice emitujące wiązki laserowe, które prowokują rozpad trójglicerydów. Wiązka świetlna lasera przenika głęboko w warstwy
skóry i kieruje się dalej w kierunku komórek tłuszczowych.
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