Chcete odstranit strie nebo omladit pokožku dekoltu a
krku?
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Pokud jste někdy navštívili dermatologa a chtěli si nechat vyhladit strie nebo omladit partie krku či
dekoltu, nejspíš jste neuspěly. S těmito problémy si totiž dosud estetická medicína nevěděla příliš
rady. Červené strie uměl laser zesvětlit, ale problematické bílé strie zůstávaly. V nové pražské klinice
estetické a cévní medicíny BcD clinic používají k rejuvenaci a remodelaci kolagenu novou metodu
mikrojehličkové radiofrekvence, která umí problém vyřešit.

před a po zákroku

Mikrojehličková radiofrekvence
„Je to první systém, který přesně reguluje a kontroluje teplotu dodanou do podkoží spolu s hloubkou
průniku. Můžeme si tak nastavit intenzitu ošetření a ovlivnit tím nejen výsledek, ale i dobu hojení,“
vysvětluje MUDr. Yvonne Bergerová, v čem se tato metoda liší od jiných typů radiofrekvencí. „Dnes
často používaná monopolární radiofrekvence je bolestivé ošetření, nelze při něm měřit teplotu v
hloubce a bývá doprovázeno výraznějšími nežádoucími účinky. Tyto nevýhody naše nová bipolární
mikrojehličková rejuvenace nemá,“ dodává MUDr. Bergerová.

Zpevnění a vyhlazení pleti
Cílené prohřátí kolagenních vláken v dermis při Mikrojehličkové radiofrekvenci má jednak okamžitý
liftingový efekt, jednak dlouhodobý efekt vedoucí ke zpevnění pokožky. Při ošetření je pomocí
mikrojehliček přímo ke kolagenním vláknům zavedena tepelná energie. Povrch kůže přitom zůstává
neporušen a teplota v dermis je přesně kontrolována. Po sérii 2–3 doporučených sezení dochází k
redukci jemných mimických vrásek, zpevnění a vypnutí ochablé pleti, sjednocení barevného tónu pleti,
vyhlazení strií a jizviček po akné. Kvalita pleti se dále zlepšuje po dobu 3–5 měsíců.

Radikální vylepšení kůže
„S Mikrojehličkovou radiofrekvencí máme zejména v oblasti strií a jemné kůže dekoltu výsledky, které
zcela předčily naše očekávání,“ upozorňuje MUDr. Yvonne Bergerová, dermatoložka BcD clinic a
dodává, „když kontrolujeme ošetřené oblasti s odstupem několika týdnů, vidíme naprosto radikální
zlepšení. Poprvé nám strie i vrásky mizí doslova před očima!“

Centrum BcD clinic
Centrum je vybaveno nejnovějšími typy nejvýkonnějších laserů na laserovou epilaci, odstranění
kožních výrůstků, žilek, pigmentací, strií či omlazení pleti hned několika lasery najednou. Jako jediná v
Praze poskytuje unikátní ošetření mikrojehličkovou radiofrekvencí, s níž dosahuje mimořádných
výsledků zejména při rejuvenaci a odstranění strií. K oblíbeným zákrokům klientů BcD clinic patří
odstranění nadměrného pocení, vyhlazení vrásek a korekce tvaru rtů aplikací botulotoxinu a kyseliny
hyaluronové. BcD clinic poskytuje dopplerovské ultrazvukové vyšetření a léčbu křečových žil všemi
moderními metodami. Pravidelné konzultace v BcD poskytuje plastický chirurg.

Tým BcD clinic
Nově vzniklá klinika sídlící na Praze 4 je vedena zkušenými lékaři s více než 15 lety praxe v oboru
estetické a cévní medicíny.
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