BIOSTIMULĀCIJA SEJAI UN ĶERMENIM

Ultratone Futura Pro
Biostimulācija Ultratone ir inovatīva un augsti efektīva metodika, kuras pamatā ir unikāla
bioloģisko impulsu iedarbība uz muskuļiem un ādu. Biostimulācija paaugstina muskuļu tonusu,
kuru ar gadiem mēs zaudējam. Pateicoties biostimulācijai tiek nodrošināts dabisks sejas ovāla
liftings. Atnākot pie kosmetologa, ar speciālā aparāta palīdzību tiek izvēlēta Jums
vispiemērotākā programmu, uz sejas un kakla tiek uzlikti speciāli elektrodi. Jūs atpūšaties, bet
jūsu muskuļi strādā! Procedūras iedarbību nodrošina bioloģiskie impulsi. Elektriskā aktivitāte ir
ļoti būtiska visos dzīvības procesos, visās dzīvajās šūnās, jo tā ierosina mūsu ķermeņa
fizioloģiskos procesus. Zinātnieku komanda ir strādājusi pie elektrisko impulsu izpētes cilvēka
organismā vairākus gadu desmitus,lai beidzot mēs šo informāciju varētu izmantot savā labā tikai
nospiežot pāris taustiņus. Biostimulācijas sistēmā iekļauti vairāki desmiti bioloģisko impulsu, kas
spēj ierosināt dabīgus fizioloģiskos procesus konkrētos audos – ādā, tauku šūnās, muskuļos, un
jau pēc dažiem seansiem var sākt pamanīt izmaiņas savā sejā – grumbu samazināšana, ādas
elastības paaugstināšana, sejas ovāla uzlabošana.

Viena seansa ilgums:
- sejai: 30 minūtes;
- ķermenim: 40 minūtes
„Ultratone” no „Futura Pro” ir jauns vārds estētiskajā medicīnā. Tās pamatā ir unikāla
bioloģisko impulsu iedarbība uz muskuļiem un ādu, kas arī atbild par muskuļu tonusa
paaugstināšanu, kas tiek zaudēts ar gadiem abos gadījumos.
Uz ādas tiek uzlikti speciāli elektrodi, caur kuriem arī notiek nepieciešamā iedarbības –
kamēr jūs atpūšaties (bez jebkādām sāpīgām sajūtām), muskuļi strādās.
Pateicoties sejas biostimulācijai, tiek nodrošināts dabisks sejas ovāla liftings, ādas stāvokļa
uzlabošana, mīmikas grumbu mazināšana, tūskas mazināšana, detoksikācija, cīņa ar akni
un postakni, ādas elastības paaugstināšana un dziļo muskuļu tonusa uzlabošana.

Sejas biostimulācijas rezultāti:
• neķirurģisks sejas liftings (sejas muskuļu treniņš un liftings, plānu līniju
nogludināšana, muskuļu tonusa paaugstināšana);
• dziļo muskuļu tonuss (muskuļu stiprināšana);
• ādas tonuss (elastīna un kolagēna izdalīšanās stimulācija, kas veicina
ādas elastības nostiprināšanu un atjaunošanu);
• limfodrenāža (limfātiskās sistēma stimulēšana tūskas mazināšanai,
problemātiskās ādas ārstēšanai, toksīnu izvadīšanai un sejas ādas gaišumam);
• grumbu mazināšana (mikrocirkulācijas uzlabošana un plānu līniju nogludināšana).
Programma ideāli piemērota vecākiem cilvēkiem;
• asinsrite (asinsrites pastiprināšana un kapilāru nostiprināšana ādas
izgludināšanai un sejas ādas jauneklīgas krāsas atjaunošanai);
• mitrinoša masāža (noguruma un stresa noņemšana);
• kopšana (sasniegto rezultātu nostiprināšana)

Savukārt ķermeņa biostimulācija atbild par ķermeņa kontūru nostiprināšanu,
silueta uzlabošanu, svara samazināšanu, muskuļu reljefu, tūskas un celulīta
mazināšanu, ādas nostiprināšanu un nostiepšanu, nodrošinot tai lielāku tvirtumu.

Biostimulācijas procedūra ir ideāla izeja tiem, kuri nevar veltīt pietiekamu laiku
regulāriem sporta zāles apmeklējumiem nepieciešamajā apjomā vai arī lieliska
procedūra rezultāta paātrināšanai un uzlabošanai pēc fiziskām slodzēm un treniņiem.
Izrunājot savas vēlmes un vajadzības, kopā ar kvalificētu speciālistu jūs izveidosiet
individuālu plānu, lai panāktu vēlamo efektu (piemēram, svara un ķermeņa apjomu
mazināšana, ādas tonusa uzlabošanu, atsevišķu ķermeņa zonu kontūru veidošana,
fiziskās formas uzlabošana, atpūta, tonusa uzlabošana pēc dzemdībām utt.).
Vīriešiem biostimulācijas procedūra arī var būt ļoti noderīga muskuļu spēka
un izturības paaugstināšanai, formas uzlabošana, body building.
Pēc iespējas pamanāmāka rezultāta sasniegšanai speciālisti iesaka iziet vismaz 10
procedūru kursu (ar periodiskumu divas-trīs reizes nedēļā).

