
Diamond HIFU kezelés
Mi a HIFU kezelés?
A HIFU az orvosi praxisban az intenzív fókuszált ultrahang 
energiával a szöveti hőmérsékletet 65-70 °C-ra emeli. Ennek 
következtében azonnal látható feszesedés alakul ki, ami a 
rostok hő hatására bekövetkező rövidülésének köszönhető. 
Emellett a célterületen a hőhatás által okozott koaguláció a 
szövetekben „öngyógyító” folyamatot indít be, ezáltal a kezelt 
terület tartós feszességét, rugalmasságát és fiatalos megjele-
nését váltja ki a kezelést követő 3-6 hónapban. Az eljárás meg-
kapta, az amerikai FDA (Food and Drug Administration) mi-
nősítő tanúsítványát. Amerikában a második legnépszerűbb 
beavatkozás a mellnagyobbítás után, 95%-os elégedettséggel. 
Ezáltal, hatékonysága, biztonságossága, orvosilag is igazolt.

Milyen előnyei vannak a kezelésnek?
- célzottan és fókuszáltan a bőr legmélyebb, izom feletti 
 rétegében fejti ki a 
 hatását, ahova más műtét nélküli kezelés nem jut be
- a bőrfelszín megsértése nélkül feszesíti a kötőszövetet, 
 tehát nincs felépülési idő és műtéti heg
- már egyetlen kezelés is látványos eredményt ígér, 
 a hosszú távú hatás 2-3 hónap alatt alakul ki
- tartós eredménnyel bíró rendkívül biztonságos eljárás
- egyszerre végzi az arcliftinget, arckontúrozást, bőrfeszesítést
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Milyen eredménnyel jár a kezelés?
- a kollagéntermelés fokozásával visszaállítja tömörségét, egységesebbé, 
 simábbá teszi az arc, áll és a nyak bőrét
- kisimítja a mimikai ráncokat a homlokon, szem- és száj környékén
- megemeli a szemöldök vonalát, feszesíti az orcát, kontúrozza 
 az állvonalat
- műtét nélkül varázsolja az arcbőrt feszesebbé, rugalmasabbá, 
 javítja a bőr textúráját

Hogyan történik a kezelés?
A kezelést egy mikro fókuszált ultrahanggal végezzük. A kezelés során a 
gép ultrahang hullámokat bocsát ki, melyek egy meghatározott mély-
ségben létrehozott fókuszpontban erősítik egymás hatását. Mivel a fó-
kuszpont pontosan, precízen meg van határozva, ezért a kezelés rendkí-
vül biztonságos. A kezelés során a bőrbe 65-85 fok közötti hőmérsékletű 
hullámok jutnak be, melyek elősegítik a kollagén termelést. Az igen ma-
gas hőfoknak köszönhetően a szövetekben egy azonnali kontrakció ala-
kul ki, ezért már az első kezelés után látványos az eredmény. A végleges 
eredmény 3 hónap múlva válik láthatóvá.
A HIFU a felszíni finomabb ráncokat és a mélyebb ráncokat is hatéko-
nyan kezeli, mivel az izomfelszíni rétegbe is képes bejutni, ahol az izmo-
kat emeli meg. Míg a frakcionált lézeres kezelés a bőrön 1 mm, a Scarlet 
RF mikrotűs rádiófrekvenciás kezelés 1-3 mm, addig a HIFU kezelés 3-5 
mm mélyen hat, erősíti a kötőszövetet. Ennek köszönhetően ennél a 
kezelésnél sokkal nagyobb az elérhető behatolási mélység, mint más 
nem invazív eljárások esetében. Még látványosabb eredmény érhető el a 
három kezelés kombinálásával, hiszen így a bőr minden rétege fiatalon 
tartható.

Mi történik a kezelés után?
A kezelés a kezelendő terület nagyságától függően 1-2 órát vesz igénybe, 
melyet követően maximum bőrpír alakulhat ki. A kezelés bármely idő-
szakban, akár nyáron is elvégezhető. Évente maximum 2 alkalommal, 
félévente 1 alkalommal ismételhető. A kezelés után 1-2 hétig kerülendők 
a bőr felmelegedését eredményező tevékenységek pl.: testedzés, szauna, 
szolárium. A kezelés után néhány hétig kerülendők a bőr pórusait tömítő 
bőrápoló termékek, bőrradír, tonic, glikolsav, retionoid, halványító szerek.

Alkalmazhatóság:
Ráncok csökkentése • Szemöldök emelés • Arclifting • Bőrtömörség-javí-
tás • Áll vonalának kihangsúlyozása • Toka csökkentés, arckontúr javítás • 
Dekoltázs, nyak fiatalítás • Kar megereszkedett bőrének feszesítése

Árlista
Teljes arc:  220 000 HUF 
Toka:  90 000 HUF 
Nyak:  110 000 HUF  
Toka+Nyak:  200 000 HUF
Arc+Nyak:  300 000 HUF 
Arc+Toka:  300 000 HUF 
Arc+Toka+Nyak:  350 000 HUF
Homlok:  100 000 HUF 
Szemkörnyék:  90 000 HUF


