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Bojujete s príznakmI starnutIa, je vaša pleť mdlá, dehydrovaná aleBo Bez žIvota? na všetky 
tIeto proBlémy (a aj mnohé ďalšIe) exIstuje jednoduché rIešenIe. Inovatívne, BezBolestné 
ošetrenIe duet rF pomocou moderného prístroja je možné podstúpIť v BratIslavskej 
amBulancII skInpoInt. v spojení s mezoterapIou je rádIoFrekvencIa považovaná za jeden 
z najúčInnejších prostrIedkov Boja protI starnutIu.

Nech robíme, čo robíme, 
čas nezastavíme a proti 
gravitačnej sile by sme tiež 
darmo bojovali. Našťastie, 

existujú metódy, vďaka ktorým je možné 
proces starnutia spomaliť, ochabnutej 
pleti pomôcť nadobudnúť stratené 
kontúry a poskytnúť jej kvalitnú hĺbkovú 
výživu, ktorú kozmetické prípravky 
nedokážu zabezpečiť. Duet RF je 
systém založený na cielene pokročilej 
rádiofrekvenčnej technológii. Na 
podobnom princípe funguje aj ošetrenie 
Thermage (termáž), pri ktorom sa 
metódou rádiofrekvencie (RF) zahrievajú 
časti pokožky a podkožia. Teplo vyvolá 
regeneráciu kolagénu, čím dochádza 
k vypnutiu pokožky, ktorá ihneď získa 
mladistvý vzhľad. 

Okamžitý efekt
Vďaka použitiu termálnej a frakčnej 
RF bude vaša pleť okamžite vypnutá, 
elastickejšia a na pohľad krajšia. Čo 
je úžasné, výsledok procedúry je 
okamžitý a dlhodobý. Ošetrenie je 
šetrné k pokožke, ambulantné a nie je 
potrebná rekonvalescencia. Po ošetrení 
je pleť v oblasti vpichov mikroihličiek 
červená, no do hodiny je zvyčajne 
červeň preč a môžete ísť hoci aj do 
práce. Počet opakovaní závisí od typu 

pleti a poškodenia kože. Odporúča 
sa však absolvovať minimálne 3 
ošetrenia za sebou, spravidla raz do 
mesiaca. Výsledný efekt trvá 1 až 
2 roky. Termálnu rádiofrekvenciu 
je možné vykonávať celoročne, čo 
je ďalšia veľká výhoda oproti iným 
procedúram, ktoré sú v letnom období 
tabu. Ošetrenie trvá krátko, 30-60 
minút, a účinok je dlhodobý. Klinicky 

Spomalte čas

preukázateľné výsledky a tvrdenia 
lekárov dokonca dokazujú, že je to 
to najlepšie, čo existuje na liečbu 
akné. Duet RF efektívne redukuje 
vrásky, vypína ochabnutú pokožku 
krku, stehien, brucha i rúk a pokožku 
poznačenú tehotenstvom, spevňuje 
kontúry, textúry, pružnosť tváre, 
odstraňuje jazvy po akné a póry, 
zjemňuje zjazvené tkanivo či strie a 
odstraňuje pigmentové škvrny.

mezOterapia
Po dvoch až troch ošetreniach RF 
sa na dosiahnutie lepšieho výsledku 
odporúča podstúpiť po týždňovej 
prestávke mezoterapiu. Je to technika, 
ktorá sa používa na spomalenie procesu 
starnutia pomocou opakovaných 
aplikácií mikroinjekcií. Obsahujú 
prírodné produkty, ktoré stimulujú 
rekonštrukciu a regeneráciu častí 
pokožky na povrchu, ale aj v hĺbke. 
Mezoterapia pomáha riešiť aj problém 
suchej pleti. Dehydratácia môže časom 
viesť k nepekným pigmentovým 
škvrnám nielen na tele, ale aj na rukách 
a je „živnou pôdou“ pre nové vrásky. 
Mezoterapiu je možné použiť na tvári aj 
na rukách a dekolte a metódu je dobré 
opakovať. Výsledkom je výrazne lepšia 
štruktúra pleti, mladistvejší vzhľad a 

krása 

a dajte zbohom vráskam

’ strata jemných vrások. V kombinácii 
s ošetrením Duet RF vám mezoterapia 
pomôže k dosiahnutiu žiadaných 
výsledkov. Vaša pokožka bude 
hydratovaná s výrazným
vypnutím, zmenou elasticity 
a krajším vzhľadom. Počet 
aplikácií mezoterapie je
2-3x v závislosti od
poškodenia pokožky. 
Interval medzi jednotlivými 
ošetreniami je 3-4 týždne. 
Potom je vhodné kúru 
zopakovať o pol roka.
Na udržanie 
dosiahnutého
stavu pokožky
postačí následne 
jedno ošetrenie 
ročne.
Po aplikácii 
mikroinjekcií 
môžu vzniknúť 
jemné 
chrastičky
a modrinky, 
ktoré sa 
dajú
ľahko 
prekryť 
mejkapom. 
Špeciálna 
technika však 
minimalizuje 
možnosť ich 
vzniku. Po zákroku je 
možné na druhý deň pokračovať
v pracovnom a spoločenskom živote. 
Samozrejme, pleti treba v ceste
za krásou pomôcť. Nezabúdajte
dodržiavať pitný režim. Čistá voda 
hydratuje celý organizmus, vrátane našej 
pokožky.

Pre viac informácií neváhajte 
kontaktovať odborníkov z ambulancie 
SKINPOINT:
Tehelná 24,  831 03 Bratislava
tel.: +421 2 442 51 839
mobil: +421 918 308 283 
skinpoint@skinpoint.sk


