
Vaše otázky tykajúce sa starostlivosti o kožu adresujte MUDr. Regine Paulínyovej, MUDr. Márii Petrášovej a MUDr. Andrei Tvrdoňovej 
na skinpoint@skinpoint.sk. Viac informácií nájdete na www.skinpoint.sk.

Čo je Duet RF a ako funguje?
Duet RF je systém založený na cielene po-
kročilej rádiofrekvenčnej technológii. Na 
podobnom princípe funguje aj ošetrenie 
Thermage (termáž), pri ktorom sa metó-
dou rádiofrekvencie zahrievajú časti pokož-
ky a podkožia. Teplo vyvolá regeneráciu ko-
lagénu, čím dochádza k vypnutiu pokožky, 
ktorá ihneď získa mladistvý vzhľad. Systém 
je možné použiť kombinovane aj jednotli-
vo. Duet RF systém sa skladá z frakčnej čas-
ti a termálnej časti. Cielená frakčná RF po-
mocou tepelnej energie bezpečne zohrieva 
vrchné vrstvy pokožky a  vytvára hĺbkový 
resurfacing tváre. Frakčná a termálna rádio-
frekvencia je účinná pre ošetrenie celej tváre 
vrátane okolia očí, strednej časti čela, oblas-
ti ochabnutej časti líc a sánky.

Aké sú najväčšie výhody tejto proce-
dúry?
Vďaka použitiu termálnej a  frakčnej rádi-
ofrekvencie (RF) bude vaša pleť okamžite 
vypnutá, elastickejšia a  na pohľad krajšia. 
Čo je úžasné, výsledok procedúry je okam-
žitý a dlhodobý. Ošetrenie je šetrné k po-
kožke, ambulantné a bez potrebnej rekon-
valescencie. Termálnu rádiofrekvenciu je 
možné vykonávať celoročne, čo je ďalšia 
veľká výhoda oproti iným procedúram, 
ktoré sú v letnom období tabu.

Je ošetrenie bolestivé?
Veľkou výhodou tohto ošetrenia je pre-
cíznosť, čiže  dokáže ošetriť len zasiahnu-
tú oblasť. Je možné upraviť čas trvania a in-
tenzity rádiofrekvencie, kontrolovať tep-
lo, čo pre pacienta znamená menej boles-
ti a vedľajších účinkov. Ošetrenie trvá krát-
ko a účinok je dlhodobý.

Komu je ošetrenie systémom Duet RF 
určené?

Všetkým, ktorí chcú mať krajšiu, jasnej-
šiu a pevnejšiu pleť. Neexistujú vekové ob-
medzenia a okamžitý účinok zlepší náladu 
a zvýši sebavedomie každého klienta, ktorý 
ošetrenie podstúpi. Klinicky preukázateľné 
výsledky a tvrdenia lekárov dokazujú, že je 
to to najlepšie, čo existuje na liečbu akné.

Odporúčate ho však aj ženám s ochab-
nutou pokožkou pleti či tela.
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, zjemňu-
je zjazvené tkanivo a strie a odstraňuje pig-
mentové škvrny.

Ako vyšetrenie prebieha?
Pred ošetrením pacient absolvuje konzul-
táciu, kde sa dozvie výhody, nevýhody, 
kontraindikácie ošetrenia a následne pod-
stúpi ošetrenie. Trvá 30 až 60 minút, v zá-
vislosti od veľkosti ošetrovanej oblasti. Po 
ošetrení je pleť v  oblasti červená – najmä 
pri použití frakčnej rádiofrekvencie, no do 
hodiny je zvyčajne červeň preč a môžete ísť 
hoci aj do práce.

Treba ošetrenie opakovať?
Počet opakovaní závisí od typu pleti, po-
škodenia kože, teda od diagnózy a ošetro-
vanej lokality. Odporúčame však absolvo-
vať minimálne 3 ošetrenia za sebou v prie-
behu 3 mesiacov, spravidla raz do mesiaca. 
Výsledný efekt trvá 1 rok aj viac.

Podobných typov ošetrení je dosť. 
Prečo odporúčate práve Duet RF sys-
tém?
Vďaka unikátnej kombinácii frakčnej a ter-
málnej RF, ako aj  vymeniteľným nadstav-
com sa dá ošetrenie prispôsobiť presne 
podľa požiadaviek klienta a  vykonať pre-
cíznejšie a bezpečnejšie v porovnaní s iný-
mi prístrojmi rovnakého typu. Tepelný RF 
systém podporuje dermálne vrstvy k pro-
dukcii kolagénu, ktorý pomáha vypnúť po-
kožku, redukovať vrásky a póry.

Keby klient chcel podstúpiť ošetrenia 
jednotlivo, ktoré je vhodné na aký typ 
problému?
Frakčná RF je vhodná na odstránenie vrá-
sok, jaziev, rozšírených pórov, zmeny pig-
mentácie pleti a zjasnenie tónu pleti. Ter-
málna RF pôsobí ako lifting pleti, spevňuje 
kontúry tváre, pomáha v boji s akné aj pri 
odstraňovaní vrások.

Ako pri každom ošetrení, aj tu sú zná-
me kontraindikácie. Kto by frakčnú 
a termálnu RF nemal podstúpiť?
Určite ošetrenie neodporúčame tehotným 
ženám, klientom s  kardiovaskulárnymi 
chorobami, ochoreniami obličiek a  peče-
ne, pacientom s  diabetom, onkologickým 
pacientom, klientom, ktorí majú v  oblas-
ti aplikácie infekciu. Nepoužívame ho tiež 
na keloidné jazvy, v  prípade precitlivenej 
pokožky ani u pacientov s implantovaným 
kardiostimulátorom. n

Cítite, že po zime je vaša pleť mdlá či dehydrovaná? Alebo bojujete 
s príznakmi starnutia, vráskami či máte problematickú pleť? 
Máme pre vás inovatívne riešenie menom Duet RF. Toto ošetrenie 
je možné podstúpiť len v bratislavskej ambulancii SKINPOINT. 
Na otázky spojené s týmto ošetrením odpovedá dermato-
venerologička MUDr. Regina Paulínyová.

Krajšia a mladšia pleť 
na počkanie

Skoncujte s vráskami, pigmentovými škvrnami aj s akné!

Duet RF efektívne:
n  redukuje vrásky,
n  vypína ochabnutú pokožku krku, 

stehien, brucha i rúk aj pokožku  
poznačenú tehotenstvom,

n  spevňuje kontúry, textúry 
a pružnosť tváre,

n  lieči akné a odstraňuje jazvy 
po akné i póry,

n  zjemňuje zjazvené tkanivo a strie,
n  odstraňuje pigmentové škvrny.


