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FaceLab, косметологічний комбайн
Багатофункціональний косметологічний комбайн FaceLab 4 в 1

Косметологічний комбайн FaceLab – високі технології для догляду за обличчям.
Багатофункціональний косметологічний комбайн FaceLab (4 в 1) – інтеграція чотирьох сучасних
косметологічних технологій в одній професійній системі.
Багатофункціональний комбайн FaceLab створений для ефективного та швидкого косметологічного
впливу на шкіру обличчя. Оптимальний підбір методик апаратної косметології дозволяє отримувати
винятковий результат за короткий проміжок часу без будь-яких побічних ефектів.
Індивідуальний підхід до кожного клієнта забезпечується лікувальними протоколами на основі чотирьох
технологій. А усунення більшості естетичних недоліків гарантується комплексністю впливу методик
FaceLab на всі структурні елементи шкіри.
Багатофункціональний косметологічний комбайн FaceLab є розвитком маркетингової концепції
компанії Asclepion – «Сяючої краси».
Ця концепція відбиває сучасний погляд на устаткування апаратної косметології – ергономічний дизайн,
який підкреслює досконалість; ідеальна форма, що відображає благополуччя та красу стилю життя;
апаратні методики, що дають винятковий результат після першого сеансу; синергія 4 методик, що
забезпечує індивідуальний підхід до кожного клієнта.
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використовувати апарат FaceLab у косметологічних салонах найвищого класу.

дозволяють

Безконтактний газорідинний пілінг (WaterPeel) - всі ефективні фізіологічні механізми боротьби з
в'яненням шкіри.
Мікросокпічні краплі води під високим тиском, ударяючись об шкіру, проводять м'яку абляцію верхньої
кулі епідермісу, глибоке очищення дерми, а також активуючи кровообіг у дермальних та підшкірних
структурах.
Особливо ефективний вплив інтенсивного водного струменя на шкіру з низьким тургором. Коли овал
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обличчя втрачає свою твердість і еластичність, то поверхневий газорідинний пілінг у комбінації з
косметологічними продуктами для догляду за шкірою унеможливлює! Шкіра стає гладкою, м'якою і
сяючою!
Косметологічна процедура є абсолютно безпечною, підходить для всіх типів шкіри. Більшість
косметологів рекомендують проводити газорідинний пілінг раз на тиждень для глибокого очищення
шкіри та абляції поверхневих шарів епідермісу.
Інфрачервоний термоліфтинг (IR) - відчутна підтяжка шкіри без будь-яких побічних ефектів.
Інфрачервоні промені проникають на кілька міліметрів у шкіру та викликають гомогенне прогрівання
епідермісу та дерми, а інтегрована система охолодження знижує до мінімуму можливі побічні ефекти та
неприємні відчуття. Рівномірне прогрівання дозволяє зменшити блідість обличчя та гіперпродукцію
сальних залоз, а також покращити загальну структуру обличчя.
Косметологи рекомендують використовувати інфрачервоний термоліфтинг не більше 1 разу на 20 днів з
метою покращення якості дерми, стимуляції утворення колагену та надання шкіри молодого вигляду.
Радіохвильовий ліфтинг (RF) – відчутний ефект після першого сеансу.
Біполярна радіочастотна дія модифікує структуру дерми таким чином, що повертає процеси старіння
назад. Вдала конструкція випромінювача дозволяє ефективно впливати як на область навколо очей, так
і на шкіру в області чола, щік і шиї.
Радіочастотні хвилі стимулюють підтяжку сполучної тканини у зоні впливу. Косметологи рекомендують
проводити процедуру радіохвильового термоліфтингу не більше 1 разу на тиждень.
Ультразвукові хвилі (US) – виняткова дієвість ультразвуку та косметичного засобу.
Ультразвукове випромінювання викликає коливання всіх шарів шкіри та підшкірних структур, що
призводить до підвищення локальної температури та посилення процесів метаболізму.
Також ультразвук потенціює дію різних косметологічних препаратів, покращуючи процеси абсорбції та
всмоктування. Особливо цей ефект помітний при дії на суху та грубу шкіру.
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