
Termolifting twarzy i ciała wykonany Najnowszej generacji platformą laserową Alma 

Harmony Rejuve. Światowej klasy platforma laserowa już u Nas 

 

Termolifting ALMA Harmony NIR™ 

Termolifting ALMA NIR™ - efekt liftingu bez skalpela 

Izraelska firma Alma Lasers™ jest światowym liderem w tworzeniu technologii 

działających w oparciu o laser, światło, fale radiowe oraz ultradźwięki, przeznaczonych dla 

medycyny estetycznej oraz chirurgii. Oferuje innowacyjne systemy łączące kilka technologii 

w jednym urządzeniu, które wychodzą naprzeciw rosnącym potrzebom Pacjentów i 

kosmetologów. 

Platforma Alma Beauty Rejuve™ oferuje szeroki wybór zabiegów na twarz. Zabiegi są 

całkowicie bezpieczne, nawet na delikatnej i cienkiej skórze, jak szyja i dekolt. 

Efektem zabiegów jest poprawa wyglądu zmian naczyniowych i redukcja zmian 

pigmentowych, zmniejszenie wielkości porów, poprawa kolorytu i struktury skóry, 

ujędrnienie i poprawa jej sprężystości. 

Na czym polega termolifting NIR™ - laserowe ujędrnianie twarzy? 

Termolifting NIR™ to zabieg ujędrniający, który poprawia kondycję skóry twarzy i ciała. 

Wykorzystuje on promieniowanie podczerwone IR emitowane przez specjalną szafirową 

głowicę. 

Wysyłane fale mają długość do 1300 nm i powodują w pełni bezpieczne podgrzanie 

głębokich warstw skórnych do ok. 40-44 stopni Celsjusza. Oddziaływanie w ten sposób na 

włókna powoduje ich gwałtowne kurczenie się, które z kolei ściąga skórę dając efekt 

większej elastyczności. 

Dla kogo przeznaczone są zabiegi termoliftingu NIR™? 

Zabieg ujędrniający przeznaczony jest dla wszystkich kobiet i mężczyzn, bez względu na 

rodzaj skóry. Możemy go wykonać na każdym fototypie, skórze opalonej oraz naczyniowej. 

Zabieg odpowiedni jest dla osób, które: 

mają opadające powieki i policzki, opadający owal twarzy, zmarszczki oraz bruzdy nosowo 

– wargowe, 

wiotkość w obrębie: brzucha, ud (także ich wewnętrzna strona), obszar nad kolanami, 

również wewnętrzna strona ramion, a nawet skóra dłoni, 

chcą poprawić gęstość skóry, 

jako profilaktyka przeciwstarzeniowa w wieku 25-35 lat. 

Jak wygląda zabieg laserowego ujędrniania? 



 

Termolifting NIR™ jest niezwykle szybkim i praktycznie bezbolesnym zabiegiem. Zabieg nie 

wymaga podania znieczulenia miejscowego. 

 Przed zabiegiem przeprowadzamy konsultację kosmetologiczną wykluczającą wszelkie 

przeciwwskazania. Jeśli Pacjent zostanie zakwalifikowany do zabiegu, dobieramy 

odpowiednie parametry lasera. 

Po dokładnym oczyszczeniu i odtłuszczeniu, miejsce zabiegowe pokrywamy cienką warstwą 

żelu zabezpieczającego. Następnie kosmetolog przykłada głowicę do skóry Pacjenta i 

prowadzi ją po obszarach skóry objętych zabiegiem. Wiązka lasera naświetla głębsze 

warstwy skóry nie naruszając jej zewnętrznych warstw. 

Jak wygląda skóra po zabiegu ujędrniającym? 

Zabieg jest bardzo bezpieczny, ponieważ dawka światła podczerwonego jest z góry ustalona 

tak, by Pacjent nie odczuwał żadnego dyskomfortu. Dodatkowo zaawansowany system 

chłodzący, chroni skórę przed poparzeniem. Jest tzw. zabiegiem lunchowym – po jego 

wykonaniu można od razu wrócić do codziennej aktywności. 

 Pojawić się może jedynie lekki obrzęk, czy zaczerwienienie wokół miejsca poddanego 

zabiegowi, które znika samoistnie po upływie kilku dni. 

Ile trwa zabieg i jak często go powtarzamy ? 

Zabieg laserowego ujędrniania trwa od 30 do 60 minut i zależy od wielkości obszaru ciała, 

na którym jest on przeprowadzany. Osoby między 25-35 rokiem życia profilaktycznie mogą 

wykonać 1 zabieg, natomiast osoby po 35 roku życia powinny wykonać serię ok. 4 zabiegów 

co 4 tygodnie. 

Jakie są efekty zabiegu termoliftingu? 



Skóra w wyniku zabiegu zostaje zagęszczona, odpowiednio napięta i odzyskuje utraconą 

elastyczność. Najistotniejsze rezultaty to wygładzenie oraz spłycenie bruzd, jak również 

podniesienia owalu twarzy. 

Długotrwałym skutkiem zabiegu jest pobudzenie i stymulowanie fibroblastów do produkcji 

nowych włókien kolagenowych, aż o 30 procent. 

 

Rezultaty uzyskane w odbudowie gospodarki kolagenowej skóry uwidaczniają się 

dwuetapowo. W dniu zabiegu dochodzi do termo-skurczu już istniejących włókien, 

natomiast produkcja nowych rozkłada się na okres od 1 do 6 miesięcy po zabiegu, co 

zapewnia naturalny efekt na dłuższy czas. 

 Efekty przeprowadzenia takiego zabiegu to odpowiednio napięta, ujędrniona i elastyczna 

skóra. 

 

Ujędrniający zabieg brzuch 600  zł 

Pośladki 500 zł 

Motylki -opadające skóra  ramiona 400 zł 

 Twarz 550 zł                                      

Twarz szyja dekolt 800 zł 

Kolana 250 zł 

Uda 700 zł 

 


