HEALTH LASER CENTER
Τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα!

A

νεπιθύμητη τριχοφυΐα: Ένας «πονοκέφαλος» και για τους άνδρες και για τις γυναίκες που πολλές
φορές χρειάζεται να ακολουθήσουν δαπανηρές και επώδυνες μεθόδους για να απαλλαγούν από
το πρόβλημα.
Χάρη στη νέα καινοτόμα μέθοδο
Εpil Expert SHR , που είναι ειδικά σχεδιασμένη για την προσωπικότητα του καθενός , προσαρμόζοντας κάθε φορά το είδος της
τρίχας και τον τύπο δέρματος, η
τριχοφυΐα γίνεται μία μακρινή
ανάμνηση.
Έτσι είτε είστε ξανθιά, είτε το
δέρμα σας είναι σκούρο ή απλά
ηλιoκαμένο έχουμε τη λύση για
εσάς, που είναι εύκολη, ανώδυνη
και γρήγορη.
Το SHR - τεχνική συνεχούς σάρωσης σε «σε κίνηση»- είναι ταχύτερη από τη συμβατική (στατική) IPL και παρέχει πλήρη κάλυψη της περιοχής που έχει υποστεί
επεξεργασία. Άμεσα, εντελώς ανώδυνα και με απόλυτη ασφάλεια,
αντιμετωπίζεται η τριχοφυΐα επίσης με τη μέθοδο Laser Αλεξανδρίτη (Alexandrite) της Candela,
σε όλες τις περιοχές του σώματος
και του προσώπου. Είναι μία ασφαλής μέθοδος που εκπέμπει μήκος
κύματος 755nm και στοχεύει με
τον σωστό χειρισμό τα μελανινοκύτταρα των τριχών.
Μάλιστα, απορροφάται επιλεκτικά από τη μελανίνη και συρρικνώνει θερμικά τον θύλακα, χωρίς να επηρεάζει τους γύρω ιστούς.

Στα έξτρα ατού της μεθόδου, είναι ότι δεν προαπαιτείται ξύρισμα των τριχών του προσώπου,
όπως γίνεται με άλλες μεθόδους
και είναι εντελώς ανώδυνη καθώς
είναι η μόνη μέθοδος που διαθέτει ψυκτικό μηχανισμό αέρα.
Επιπλέον έχει τη δυνατότητα να
εφαρμοστεί σε «δύσκολα» σημεία
όπως τα φρύδια και το μεσόφρυο.
Απαλλαγείτε από την ενοχλητική
τριχοφυΐα με μία επίσκεψη στο
πρότυπο κέντρο αισθητικής HEALTH
LASER CENTER που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες αισθητικής
φροντίδας προσώπου και σώματος, με τη χρήση φυτικών αλλά και
τελευταίας γενιάς προϊόντων κοσμητολογίας σε συνδυασμό με μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας.
Τα προτεινόμενα προγράμματα
έχουν εξατομικευμένο χαρακτήρα, ώστε να ανταποκρίνονται απόλυτα στις πραγματικές σας ανάγκες και, φυσικά, να έχουν ορατό
αποτέλεσμα σε σύντομο χρονικό
διάστημα.
Η Ζένια Σιδηροπούλου, ιδιοκτήτρια και υπεύθυνη στο HEALTH
LASER CENTER, δραστηριοποιείται στον τομέα της Ιατρικής Αισθητικής από το 2009 και επενδύει συνεχώς σε καινούργιες μεθόδους και τεχνικές. «To HEALTH
LASER CENTER σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες αισθητικής
φροντίδας, προσώπου και σώματος, επιλέγει προϊόντα άριστης
ποιότητας που ανταποκρίνονται
στις προσωπικές ανάγκες των πελατών μας», αναφέρει χαρακτηριστικά η Ζένια Σιδηροπούλου.

Όσο για το οικονομικό κομμάτι, ειδικά διαμορφωμένα πακέτα προσφορών για άνδρες και γυναίκες υπόσχονται να σας διευκολύνουν
ακόμη περισσότερο:
• Το πρώτο πακέτο για τις γυναίκες που περιλαμβάνει αποτρίχωση
με τη μέθοδο Laser Αλεξανδρίτη (Alexandrite) της Candela για τα
πόδια και full μπικίνι, από 190€ είναι στα 140€/ ανά συνεδρία (30%
έκπτωση).
• Το δεύτερο πακέτο αφορά τους άνδρες και υπόσχεται μόνιμη αποτρίχωση σε σε πλάτη, ώμους, αυχένα και λαιμό, από 160€ μόνο στα
80€/ ανά συνεδρία (50% έκπτωση).
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