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Για κάθε τύπο δέρματος
Για όλη τη διάρκεια του χρόνου
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Diamond Microdermabrasion
Multipolar RF
Fractional RF
3 MHz Ultrasound
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Το VGH FACE LAB αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και επαναστατικές προτάσεις στα μηχανήματα Υψηλής Τεχνολογίας
για θεραπείες προσώπου. Όπως όλα τα μηχανήματα VAGHEGGI PHYTOTECH, παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής είτε με ένα
προεπιλεγμένο πρόγραμμα είτε με παραμετροποίηση για μια εξειδικευμένη εξατομικευμένη θεραπεία. Διαθέτει σύγχρονο
λογισμικό, πολύ φιλικό για το χρήστη, οθόνη αφής 10'' που καθιστά τη διεξαγωγή της θεραπείας εξαιρετικά απλή, γρήγορη και
εύκολη. Συνδυάζει καινοτόμες τεχνολογίες που λειτουργούν σε συνέργεια για εφαρμογή ολοκληρωμένων θεραπειών
αντιγήρανσης, σύσφιγξης, τόνωσης, ελαστικότητας, φωτεινότητας.
Μία τέλεια συνέργεια 4 Τεχνολογιών Αιχμής με έμφαση στις διεργασίες ανάπλασης των φυσικών μηχανισμών του ανθρώπινου
οργανισμού: Δερμοαπόξεση με διαμάντι, Πολυπολική ραδιοσυχνότητα, Fractional RF, Υπέρηχοι
Συνδυάζεται πλήρως με τα καλλυντικά VAGHEGGI και όλα τα πρωτόκολλα VAGHEGGI AGE CARE ενισχύοντας τη διαπερατότητα
της επιδερμίδας για ταχύτερη και πιο στοχευμένη διείσδυση των δραστικών συστατικών στις βαθύτερες στοιβάδες του
δέρματος.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

ΒΗΜΑ 1ο:
DIAMOND MICRODERMABRASION

Step 1

Το Diamond Microdermabrasion με 4 διαφορετικής τραχύτητας κεφαλές κάνει απαλή μηχανική
απολέπιση των επιδερμικών στρωμάτων διεγείροντας τον κυτταρικό κύκλο του δερματικού ιστού. Η
ταυτόχρονη αναρρόφηση ενισχύει την αιματική μικροκυκλοφορία, αυξάνει την οξυγόνωση, τονώνει βαθιά,
κάνοντας τον ιστό πιο δεκτικό.
ΒΗΜΑ 2ο:
MULTIPOLAR RF

Step 2

Η Πολυπολική Ραδιοσυχνότητα με ελεγχόμενη αύξηση της υποδόριας θερμοκρασίας επιτυγχάνει αύξηση
του κυτταρικού μεταβολισμού, σύσφιγξη των ινών κολλαγόνου και βελτίωση της ελαστικότητας του
δέρματος. Είναι η ενδεδειγμένη θεραπεία για μη επεμβατική αντιμετώπιση της χαλάρωσης. Η θεραπεία με
Multipolar RF στο πρόσωπο οδηγεί σε αποκατάσταση του περιγράμματος στο λαιμό και σε σύσφιγξη του
δέρματος.
ΒΗΜΑ 3ο:
FRACTIONAL RADIO FREQUENCY
Το FRF είναι μια καινοτόμος τεχνική, που εφαρμόζει συνδυαστικά μηχανική (Microneedling) και θερμική (RF)
εστιασμένη βιοδιέγερση των ινοβλαστών για την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης.
36 μονωμένες μικροακίδες (για το πρόσωπο) ή 12 (για γέμισμα ρυτίδων ή θεραπεία ραβδώσεων). Διεγείρει
τους αυξητικούς παράγοντες (gene factors) του οργανισμού ενεργοποιώντας το φυσικό μηχανισμό
αποκατάστασης του δέρματος.

Step 3

ΒΗΜΑ 4ο:
3MHz ULTRASOUND

Step 4

Οι Υπέρηχοι διεγείρουν το μεταβολισμό των κυττάρων, τονώνουν την παραγωγή νέου κολλαγόνου,
αυξάνουν τη διαπερατότητα του δερματικού ιστού και ενισχύουν τη διείσδυση των ενεργών συστατικών. Μία
από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους στις θεραπείες προσώπου για βαθιά ενυδάτωση, θρέψη, αντιγήρανση και
τόνωση της επιδερμίδας.
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Συνδυαζει 4 Στάδια Λειτουργίας για 4 ανεξάρτητα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Δυνατότητα επιλογής
προγράμματος: μεμονωμένης θεραπείας SINGLE TREATMENT, στοχευμένης θεραπείας ADVANCED
TREATMENT 1 για νεαρότερες ηλικίες, λεπτές γραμμές έκφρασης, απώλεια τονικότητας & ADVANCED
TREATMENT 2, για έντονες γραμμές έκφρασης και ρυτίδες, χαλάρωση, ουλές ή για ραγάδες σε περιοχές του
σώματος.
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Nature is our DNA not just a trend

Η VAGHEGGI PHYTOTECH μέσα από την τέλεια συνέργεια των δραστικών συστατικών, της υψηλής
τεχνολογίας και των signature θεραπευτικών πρωτοκόλλων, παρέχει ολοκληρωμένες θεραπείες με
μέγιστη αποτελεσματικότητα.
μοναδική αίσθηση ευεξίας
αποκατάσταση της φυσικής ισορροπίας και της υγείας του δέρματος.
Επιτυχημένη Διαχείριση του Δέρματος σημαίνει
| Διάγνωση |
| Σχεδιασμός θεραπειών |
| Προϊόντα για το σπίτι |

