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Neinvazivni lifting obraza, 
vratu in telesa z uporabo 

fokusiranega 
ultrazvoka

Osupljivi rezultati 
                že po prvi terapiji 
z napravo HIFU Shaper:

Pred terapijo Po 12 tednih
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TEHNOLOGIJA, KI VAM PONUJA 
REZULTATE, KI SO BILI DO SEDAJ 
DOSEGLJIVI LE S KIRURŠKIM NOŽEM

Kaj je HIFU?
Je nova, neinvazivna metoda, ki deluje na principu 
ultrazvoka, ki ga v estetiki in medicini uporabljamo že 
več kot 50 let. Ultrazvok je oblika energije, ki se bistveno 
razlikuje od svetlobe (IPL in laser) in radiofrekvenčne 
energije. Naprava HIFU Shaper uporablja intenzivno 
moč fokusiranega ultrazvoka za varno regeneracijo, 
dvigovanje, zategovanje kože in glajenje gub. Upora  
bljamo ga za pomlajevanje obraza, vratu in telesa.

Naprava HIFU Shaper ne poškoduje površine kože, 
medtem ko natančno prodira v izbrano globino, ki jo 
določimo glede na izbrani problem (lifting, gube, braz  
gotine, tonizacija itd.). Temperatura delovanja v  glo  
bini podkožja je bistveno višja kot  pri radiofrekvenci   
ali laserju. Prednost terapije je točkovno usmerjena 
ultrazvočna energija.

Kako deluje?
Deluje na principu fokusiranega ultrazvoka visokih moči. 
Tkivo točkovno segrevamo od 60 oC do 80 oC in s tem 
povzročimo obnovo kolagena, elastina in podkožnega 
tkiva. Regeneracija podkožja poteka v treh različnih 
fazah, ki se začenja med samo terapijo in traja vse od 
6 mesecev pa do enega leta. Terapija ne poškoduje 
površine kože, kljub temu pa uspešno prodira v globlje 
ležeče plasti.

Področja uporabe?

Terapijo izvajamo na celem obrazu,  vratu,  dekolteju, 
pa tudi telesu. Obraz oziroma telo lahko razdelimo na 
več področij, na katerih želimo doseči največji učinek 
pomlajevanja.

Prednosti HIFU terapije pred kirurškim 
liftingom?
• Neinvazivna terapija

• Ne zahteva anestezije

• Varna in učinkovita alternativa

 

• Po postopku ni potrebno okrevanje

• Ni nevarnosti okužbe

• Rezultati so vidni po prvem posegu

Komu je namenjena terapija?
Terapija je namenjena osebam s slabšim tonusom 
in zgubano kožo ter za vsako osebo, ki si želi mlajši 
in svež videz. Poseg je mogoče opraviti na vseh tipih 
kože. Priporočamo ga tudi tistim, ki se želijo izogniti 
posledicam staranja in tistim, ki želijo podaljšati rezultate 
kirurškega liftinga.

Indikacije:

• Lifting in učvrščevanje kože

• Pomlajevanje

• Lifting obrvi

• Odstranjevanje gub

• Lifting kože na bradi

• Zmanjševanje podbradka

Potek terapije
Po posvetu s terapevtom se lahko odločite za celotno 
terapijo ali pa izberite posamezno področje (oči, 
podbradek, usta itd.).

Trajanje vsakega posega  je  odvisno  od  površine,  
ki jo obdelamo. Terapija predvidoma traja eno uro za 
posamezno področje. Vsak poseg bo prilagojen vašim 
potrebam, ki jih bomo skupaj predhodno določili. Če se 
boste odločili za poseg na več področjih hkrati, se čas 
terapije podaljša.

Rezultati:
• Mlajši videz od 4 do 8 let že po prvi terapiji

• Izboljšamo krvno cirkulacijo

• Povečamo obnovo kolagena in elastina

• Izboljšamo, zgladimo in napnemo mišice

• Dvignemo očesne veke

• Zmanjšamo nazolabijalne gube

• Dvignemo povešeno kožo

• Zmanjšamo podbradek

• Zmanjšamo gubice in gube

• Zmanjšamo akne

• Zmanjšamo brazgotine, ki so posledica aken

Po terapiji
Po terapiji lahko  pričakujete  rdečico,  ki  izzveni  po 
nekaj urah. Lahko se pojavi rahla oteklina in obču
tljivost, ki traja do nekaj dni.

V obdobju dolgem od 90 do 180 dni se nadaljujejo 
procesi celjenja, ki dolgoročno obnovijo strukturo 
kože. Ker se sam proces obnove kože prične globoko 
v podkožju, lahko vidne rezultate pričakujemo komaj 
nekaj tednov po opravljeni terapiji.


