Η πρωτοποριακή συσκευή i-Care ανήκει στην κατηγορία των έξυπνων ολοκληρωμένων
μηχανημάτων Ιατρικής- Αισθητικής. Ενσωματώνει ένα φάσμα τεχνολογιών για την επίτευξη
διαφορετικών ειδών θεραπειών προσώπου. Ο συνδυασμός της δερμοαπόξεσης με
διαμάντι, της χρήσης ραδιοσυχνοτήτων RF με αναρρόφηση, της φωτοθεραπείας (LED), της
κρυοθεραπείας και της μη - ενέσιμης μεσοθεραπείας έχει ως αποτέλεσμα την ολιστική
ανανέωση της επιδερμίδας γρήγορα, ανώδυνα και χωρίς παρενέργειες.

4 διαφορετικές κεφαλές
Δερμοαπόξεση με διαμάντι + LED
Διπολικό RF + LED + αναρρόφηση
Πολυπολικό RF + LED + αναρρόφηση
Κρυοθεραπεία + Μη - ενέσιμη μεσοθεραπεία

Πολλαπλές εφαρμογές με την ίδια συσκευή
Απολέπιση δέρματος
Σύσφιξη
Βελτίωση ρυτίδων
Lifting προσώπου

Σύνθεση κολλαγόνου και ελαστίνης
Λεμφικό μασάζ
Ενίσχυση κυκλοφορίας του αίματος
Διείσδυση θεραπευτικών ουσιών

Βελτίωση περιγράμματος
προσώπου
Συμπληρωματική θεραπεία
μετά από καθαρισμό, Laser,
IPL, microneedling

After sales support
Στοχεύοντας στην άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας, και έχοντας ως αδιαπραγμάτευτη αρχή την ασφάλεια και
την ποιότητα των υπηρεσιών μας, προσφέρουμε στους πελάτες μας την απαραίτητη τεχνική και after sales
υποστήριξη, αποδεικνύοντας συνεχώς τις αξίες μας για τεχνολογική καινοτομία, ποιότητα, αξιοπιστία και αμεσότητα.

Αικατερίνης Κορνάρο 14Α 2015, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
+357 22 250800, +357 96 477399
info@resultmed.com.cy,www.resultmed.com.cy

i - care

Το έξυπνο μηχάνημα για συνδυαστικές θεραπείες προσώπου

PROFILE
Η ResultMed δραστηριοποιείται
στο χώρο της Ιατρικής
Αισθητικής με συνεχή παρουσία
από το 2005 σε Ελλάδα και
Κύπρο. Από το 2015 η έδρα της
βρίσκεται στη Λευκωσία,
ενδυναμώνοντας την παρουσία
της ακόμα περισσότερο στην
Κυπριακή αγορά.
Στοχεύοντας στην άριστη
εξυπηρέτηση των πελατών μας,
και έχοντας ως
αδιαπραγμάτευτη αρχή την
ασφάλεια και την ποιότητα
υπηρεσιών μας, προσφέρουμε
στους πελάτες μας την
απαραίτητη τεχνική και after
sales υποστήριξη,
αποδεικνύοντας συνεχώς τις
αξίες μας για τεχνολογική
καινοτομία, ποιότητα, αξιοπιστία
και αμεσότητα.

Η πρωτοποριακή συσκευή i-Care ανήκει στην κατηγορία των έξυπνων ολοκληρωμένων
μηχανημάτων Ιατρικής- Αισθητικής. Ενσωματώνει ένα φάσμα τεχνολογιών για την
επίτευξη διαφορετικών ειδών θεραπειών προσώπου. Ο συνδυασμός της
δερμοαπόξεσης με διαμάντι, της χρήσης ραδιοσυχνοτήτων με αναρρόφηση, της
φωτοθεραπείας (LED) και της κρυοθεραπείας έχει ως αποτέλεσμα την ολιστική
ανανέωση της επιδερμίδας γρήγορα, ανώδυνα και χωρίς παρενέργειες.
Η εξωτερική κεράτινη στοιβάδα της επιδερμίδας απομακρύνεται με τη βοήθεια ειδικής
κεφαλής με ειδικά επεξεργασμένα διαμάντια. Κατά την θεραπεία, τα νεκρά κύτταρα που
κάνουν το δέρμα να δείχνει θαμπό και ταλαιπωρημένο απομακρύνονται, η επιδερμίδα
γίνεται λεία και λαμπερή, χωρίς τον κίνδυνο εκτόξευσης μικροκρυστάλλων
όπως συμβαίνει με την κλασική μικροδερμοαπόξεση. Το i-care είναι ιδανικό για
κορυφαίες μη-επεμβατικές θεραπείες με ορατά & άμεσα αποτελέσματα!
Οι ραδιοσυχνότητες διαπερνούν τα στρώματα του δέρματος, εισχωρούν σε βάθος
θερμαίνοντας επιλεκτικά τους ιστούς. Η θερμική ενέργεια προκαλεί άμεση διέγερση των
ινοβλαστών με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέου κολλαγόνου και ελαστίνης,
επαναφέροντας τη χαμένη σφριγηλότητα και ελαστικότητα στο δέρμα.
Το ενδοδερμικό μασάζ επιτυγχάνεται με την ελεγχόμενη αναρρόφηση στους ιστούς των
περιοχών» μειώνοντας έτσι την κατακράτηση υγρών και βελτιώνοντας
τη λεμφική και αιματική κυκλοφορία. Εφαρμόζεται παράλληλα με τις ραδιοσυχνότητες
και τη φωτοθεραπεία, ώστε ενισχύεται η αγγειοδιαστολή με αποτέλεσμα την αύξηση της
κυκλοφορίας του αίματος και του οξυγόνου στους ιστούς.
« προβληματικών

Με την τεχνολογία Cryo- Electroporation επιτυγχάνεται η διείσδυση κατάλληλων
σκευασμάτων ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από θεραπείες microneedilng,
χημικών peeling, laser, IPL και καθαρισμού για να καλμάρει και να αποκαταστήσει το
δέρμα. Ο συνδυασμός των θεραπειών αυτών κατορθώνει καλύτερη θρέψη των ιστών,
βαθιά ενυδάτωση, ανανέωση των κυττάρων και αποκατάσταση του δέρματος από τα
σημάδια της φωτογήρανσης και τις ουλές.
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