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Progresele noastre  
revoluționare in Tehnologiea  

de Remodelare a Tenului  
ne permit sa oferim o 

remodelare structural faciala 
reală, non-chirurgicală.

FOR YOUNGER & SMOOTHER LOOKING SKIN



THE STRUCTURAL REMODELING SYSTEM TM

The Structural Remodeling SystemTM este primul echipament medical care oferă un tratament  
revoluționar de remodelare faciala prin combinarea sinergica a 5 tehnologii recunoscute științific 
pentru rezultate remarcabile.

ACEASTA SISTEM  
UIMITOR ESTE EFICIENT 
SI TRATEAZA ORICE 
PROBLEMA A TENULUI 
CARE ARE CA SURSA:

Linii dinamice relaxante 

Elimina  liniile de expresie a feței, cum 

ar fi “picioarele de broasca”, liniile de 

expresie și ridurile di jurul buzelor buze.

Tenul tensionat, incordat 

Redescoperirea tenului tanar si relaxat.

Tonifiere musculara 

Redefineste conturul fetei, ridica obrajii  

si strange linia maxilarului si a gatului.
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 Punctul forte al acestei revolutionare tehnologii  consta in faptul ca poate  ajuta , cu 
adevarat,  pe cei care doresc un aspect mult intinerit , să-și atingă obiectivul , sa aiba 

un ten mult intinerit, si sa se simta mai tineri.

PROCESUL DE ÎMBĂTRÂNIRE ȘI RIDURILE

Zi de zi, fața noastră este primul lucru pe care oamenii îl observă. Pe măsură ce anii 

trec , este adesea prima zonă care prezintă semne de îmbătrânire. Ce contribuie la 

îmbătrânirea prematură a feței și  ce o face să aiba un aspect imbatranit?  

Mai important, putem inversa procesul?

Mai mulți factori contribuie la îmbătrânirea feței. Cele mai evidente influențe 
extrinseci sunt bine cunoscute și includ: factorii de mediu, dieta, substanțele 

chimice pe care le folosim pe sau în jurul feței noastre, dacă ne hidratăm sau nu, 

vremea și fumatul, pentru a numi doar câtiva. Toti acesti factori  accelerează formar-

ea ridurilor în jurul ochilor, gurii și de pe frunte, favorizează relaxarea  pielii,aparitia  

petelor de vârstă și roșeața.

Factorii intrinseci care contribuie la imbatranire sunt” la locul de munca” in 

interiorul  piele. Pe măsură ce îmbătrânim, celulele noastre devin treptat mai puțin 

eficiente. Procesele metabolice sunt mai lente, provocând deteriorarea în trei straturi 

distincte ale pielii: epiderma, derma și țesutul muscular de dedesubt.

Vestea bună este că aceste lucruri pot fi tratate și, în multe cazuri, 
în mare măsură inversate. Prin combinarea tehnologiilor bazate pe cunoștințe 

științifice în timpul tratamentului, suntem capabili să îmbunătățim o gamă mai largă de 

probleme legate de vârstă.



CE ESTE STRUCTURAL REMODELING SYSTEMTM? 
Sistemul Structural Remodeling System*TM- integrează 5 tehnologii neinvazive des-

tinate remodelarii tenului , prevenind si înlăturând  tenul “greu”, relaxat  pentru care , in mod 

normal , pana acum, trebuia să recurgă la proceduri chirurgicale dureroase.

CUM FUNCTIONEAZA TRATAMENTUL? 
În timpul unui tratament, Structural Remodeling SystemTM combina HVPC,  

Ultrasunete,Impulsuri de microcurenti, Electroporatie and Galvanic,  

care sunt toate tehnologiile de “inversare a vârstei” recunoscute pe scară largă. 

- Undele  de energie produse de sistem vibrează ușor și încălzesc pielea, asigurând remod-

elare structurală. Efectul strânge și întinerește pielea din zona tratată. 

- Curenții terapeutici sunt transferați simultan în diferite straturi, îmbunătățind tonusul muscular. 

Prin aplicarea simultană a tuturor acestor tehnologii, tratamentul pentru remodelarea tenului 

oferă o sinergie excepțională, într-un singur tratament de 30 de minute.

CUM O SA MA SIMT  ÎN TIMPUL TRATAMENTULUI? 
 Înainte de tratament, se aplică Complexul mesoterapic -gel pe ten. Gelul conține substanțe 

nutritive esențiale care stimulează procesul de regenerare a colagenului. În timpul tratamentu-

lui, tehnologiile de vârf sunt combinate pentru a asigura absorbția gelului. 

Vă veți simți relaxat și confortabil. Spre deosebire de tratamentele IPL sau cu laser care se ba-

zează pe actiuni termice, Sistemul Structural Remodeling SystemTM este neinvaziv 

și complet natural. La persoanele cu piele sensibilă, pielea poate prezenta o căldură usoara, 

senzație de strângere sau roșeață în zona tratată, care va dispărea în câteva.  

Deoarece nu este nevoie de timp de recuperare, puteți efectua un  tratament și puteți reveni la 

locul de muncă si va puteți relua imediat activitățile Puteți reveni la muncă sau la alte activități 

fără timp de recuperare.

CAT DE REPEDE POT SA VAD REZULTATE ? 
Ar trebui să observați o îmbunătățire a texturii și a tenacității pielii imediat după primul 

tratament. Rezultatele sunt graduale. Poate dura 4-6 săptămâni pentru ca procesul de înnoire 

a colagenului pielii să se producă pe deplin. Rezultatele obtinute dupa o  serie de tratamente 

vor dura ani de zile , și vă vor lăsa cu un ten mult  mai tânăr, aspectul de linii fine și ridurile 

mult diminuate, cu o  îmbunătățirea elasticității tenului  și un contur facial redefinit.

DE CATE TRATAMENTE AM NEVOIE? 
Vârsta, stilul de viață și starea pielii vor determina numărul de tratamente necesare. În timpul 

consultării, vom efectua o analiză detaliată a pielii pentru a determina numărul de sesiuni 

de care veți avea nevoie. În timp ce clienții raportă de obicei o îmbunătățire vizibilă după 

doar un singur tratament, este recomandată o serie de tratamente corective pentru a obține 

rezultate durabile.

CAT TIMP SE MENTIN REZULTATELE? 
Modurile de viață sănătoase ne permit să ne menținem corpul în formă și să menținem nivelu-

rile optimizate ale energiei. Pentru a combate semnele îmbătrânirii, este important să includeți 

o rutină de fitness pentru pielea dvs., precum și corpul nostru. Odată ce seria inițială de 

tratamente este finalizată, întreținerea lunară și un regim bun de îngrijire a pielii sunt suficiente 

pentru a spori și menține rezultatele pe termen lung.



Sistemul Structural Remodeling SystemTM  vă oferă îngrijirea profesională medi-

cala  a pielii cu ajutorul instrumentelor necesare, pentru a arăta și chiar a inversa semnele 

de îmbătrânire ale tenului , fără a recurge la proceduri dureroase, la întreruperi sau efecte 

secundare iritante!

Rezultatele sunt de obicei vizibile după un tratament: 

- Liniile și ridurile mai fine apar înmuiate 

- Conturul feței apare ridicat și tonifiat fără efecte adverse 

- Tonul pielii este extrem de radiant
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