
Scarlet RF
 Πώς λειτουργεί το Scarlet RF treatment;

Το Scarlet RF αναπτύχθηκε για να ξεπεράσει τους περιορισμούς των συμβατικών θεραπειών ραδιοσυχνοτήτων (RF). Το Scarlet RF δουλεύει με την ακριβείας
παροχή ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων στα κάτω στρώματα του χορίου με τη χρήση μικροβελόνων.

Οι θεραπείες με το Scarlet RF διεγείρουν την παραγωγή κολλαγόνου και αναδιαμορφώνουν τις δερματικές ελαστικές ίνες σταδιακά και συνεχόμενα,
αποκαθιστώντας την σφριγηλότητα και τον τόνο του δέρματος. Μόλις λίγες ημέρες μετά την θεραπεία οι λεπτές γραμμές, οι ρυτίδες, η υφή και η
σφριγηλότητα του δέρματος βελτιώνονται αισθητά. Αυτή η διαδικασία σύσφιξης του δέρματος χρησιμοποιείται επίσης για να μειώσει τις ουλές ακμής, το
μέγεθος των πόρων, την πτωτική τάση βλεφάρων, την χαλάρωση του δέρματος κάτω από τα μάτια κλπ. 

Ουλές ακμής
Ουλές από τραυματισμό
Δερματική χαλάρωση
Ρυτίδες
Περιοφθαλμικές (μάτια) και περιστοματικές (στόμα)ρυτίδες
Χαλάρωση δερματικού ιστού στο άνω και κάτω βλέφαρο
Μαύροι κύκλοι κάτω από τα μάτια
Τραχιά υφή δέρματος και ανοιχτοί πόροι
Θαμπό και κουρασμένο δέρμα
Φωτογήρανση /δυσχρωμίες
Ραγάδες και ουλές

Ενδείξεις για τη θεραπεία Scarlet RF:
Πότε είναι ορατά τα αποτελέσματα;

Τα αποτελέσματα είναι ορατά λίγες ημέρες μετά την πρώτη συνεδρία,
αλλά το ολοκληρωμένο αποτέλεσμα παρατηρείται γύρω στις 8-12
εβδομάδες μετά τη θεραπεία.

Ο αριθμός των συνολικών συνεδριών που χρειάζεται είναι αναλόγως
του προβλήματος και της έκτασή του. Γενικά, απαιτούνται 3-5
συνεδρίες, µε ενδιάμεσο διάστημα ενός μήνα μεταξύ των συνεδριών. Η
θεραπεία μπορεί να διεξαχθεί όλο το χρόνο, ακόμη και κατά τη διάρκεια
του καλοκαιριού.



Θεαματικά Αποτελέσματα

Πόσος χρόνος απαιτείται για την αποθεραπεία;

Αμέσως μετά τη θεραπεία παρατηρείται ένας ελαφρύς ερεθισμός και
τοπικό οίδημα, αλλά υποχωρεί μετά από λίγες ώρες. Μπορεί να υπάρξει
ήπιος ερεθισμός και αίσθηση ξηρότητας για 24-48 ώρες μετά τη
θεραπεία, τα οποία θα υποχωρήσουν σταδιακά με τη βοήθεια ειδικών
ενυδατικών και αναζωογονητικών προϊόντων. 

Μόλις λίγες ημέρες μετά τη θεραπεία θα αποκαλυφθεί ένα φρέσκο,
λαμπερό και αναζωογονημένο δέρμα.

Αναζωογόνηση του δέρματος
Ογκομετρική ανόρθωση
Ανόρθωση και σύσφιξη του δέρματος
Μικρός χρόνος αποθεραπείας
Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, ακόμη και για πολύ
λεπτούς, ευαίσθητους τύπους δέρματος
Κατάλληλο για όλο το χρόνο
Αντιμετωπίζει ταυτόχρονα πολλαπλά προβλήματα δέρματος όπως:
αποχρωματισμοί, ουλές, χαλαρή επιδερμίδα, ρυτίδες, ραγάδες κλπ.

Ποια είναι τα οφέλη μιας θεραπείας Scarlet RF;

Υπάρχουν παρενέργειες ή αντενδείξεις;

Απαγορεύεται η δυνατή χηµική απολέπιση, το λέιζερ για αποτρίχωση ή
οποιαδήποτε άλλη εξαχνωτική θεραπεία για τουλάχιστον 10 µέρες πριν
και µετά τη θεραπεία.

Μπορεί η Scarlet RF θεραπεία να συνδυαστεί με άλλες
θεραπείες;

Ναι, μπορεί να συνδυαστεί με άλλες θεραπείες σε ξεχωριστά
διαστήματα ή ταυτόχρονα για ακόμη καλύτερα και ταχύτερα
αποτελέσματα, όπως Μεσοθεραπεία, PRP, HIFU, Accent RF,
Carboxytherapy κλπ.

Το Scarlet RF είναι εγκεκριμένο από το FDA.


