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Medycyna dla urody

nowoczesne, nieinwazyjne i efektywne zabiegi 
odmładzające cieszą się niesłabnącą 
popularnością. Są skuteczne, a przy tym wymagają 

krótkiego okresu rekonwalescencji, stąd ich znacząca 
konkurencyjność w stosunku do chirurgii plastycznej. Pacjenci 
najbardziej wymagający mogą już skorzystać z zabiegów  
z zastosowaniem lasera nowej generacji – Fotona dynamis jako 
pierwszy na świecie umożliwia wykonanie liftingu twarzy 4d, 
którego efekty są porównywalne do liftingów chirurgicznych.

Lifting Fotona 4D to zabieg nowatorski, 
nieinwazyjny, zakładający bardzo krótki czas 
rekonwalescencji. Daje spektakularne wyniki, 

łączące efekty liftingu skóry i zastosowania wy-
pełniacza. Zabieg składa się z czterech procedur 
laserowych, które planuje i przeprowadza do-
świadczony operator, w odpowiedniej sekwencji, 
aby efekty odpowiadały potrzebom konkretnego 
pacjenta. Wykorzystuje się różne długości fal 
dwóch typów lasera oraz różne tryby i czasy trwa-
nia impulsu, aby uzyskać wieloraką stymulację 
skóry we wszystkich jej warstwach.

l Pierwsza procedura liftingu 4D to nowość na 
światową skalę: Endolifting Smooth® polega 
na pracy głowicą lasera wewnątrz jamy ustnej 
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pacjenta w celu kontrolowanego 
pobudzenia i odbudowy włókien 
kolagenowych w przedsionku jamy 
ustnej i na wewnętrznej stronie 
policzków. Jest to metoda wyko-
rzystywana wyłącznie w systemie 
laserowym Fotona.
l Kolejne dwie procedury: 
FRAC3® oraz PIANO® to mecha-
nizmy polegające na podgrzewa-
niu tkanek na wielu płaszczyznach, 
aby uzyskać intensywną poprawę 
gęstości i grubości skóry.
l Lifting kończy tryb SupErfi-
cialTM, czyli laserowy peeling 
frakcyjny, który pozwala uzyskać 
jednorodną w kolorycie, gładką 
skórę, bez niedoskonałości. 

Ostatecznie metoda 4D pozwala 
uzyskać znaczne uniesienie tkanek 
owalu twarzy, poprawę kolorytu 

i struktury skóry, spłycenie bądź 
likwidację bruzd nosowo-wargo-
wych, a także lifting policzków. 
Pierwsze efekty pacjent zauważa 
po upływie od 4 do 6 tygodni, 
a utrzymują się one około 2–3 
lat. Dzięki stymulacji endogen-
nej efekty są bardzo naturalne 
i jednocześnie spektakularne, 
zwłaszcza u pacjentów między 30. 
a 60. rokiem życia. W większości 
przypadków dla przeprowadze-
nia skutecznego zabiegu liftingu 
twarzy wystarcza jedna sesja 
zabiegowa.

Procedura ta jest z pewnością 
doskonałą alternatywą dla wielu 
inwazyjnych metod odmładzają-
cych. Odznacza się precyzją 
i skutecznością, a zarazem wyso-
kim bezpieczeństwem, w zasadzie 
bez ryzyka powikłań. 

Zabieg składa  
się z czterech  
etapów, w tym 
Endoliftingu 
Smooth®, 
który polega  
na pracy 
głowicą lasera 
wewnątrz jamy 
ustnej. 


