Laser Frakcyjny Palomar Emerge
Wraz z upływem wieku, na skórze człowieka zachodzą różne, niekorzystne dla wyglądu
zmiany. Jedne z nich powstają na skutek uszkodzeń mechanicznych. Są nimi blizny i rozstępy,
które pozostawiają po sobie ślady, które są trwałe i trudne do usunięcia.
Inne zmiany skórne, tj. zmarszczki i zmiana kolorytu skóry są związane po prostu z naszym
wiekiem.
Na szczęście istnieje pewne skuteczne rozwiązanie problemu zmian skórnych.
Rozwiązanie, które pozwoli Ci:
• niemal całkowicie zredukować blizny i rozstępy,
• wyrównać koloryt skóry i przywrócić jej młodszy wygląd,
• usunąć zmarszczki występujące na Twojej skórze.
Rozwiązaniem, o którym wspominamy powyżej są zabiegi laserem frakcyjnym Emerge™,
stworzonym przez amerykańską firmę Palomar.

Emerge™ to laser frakcyjny wyprodukowany przez amerykańską firmę Palomar,
światowego lidera najbardziej innowacyjnych technologii laserowych dla medycyny
estetycznej.
Zabiegi wykonywane laserem frakcyjnym, należą do najczęściej wykonywanych procedur
laserowych w gabinetach Medycyny i Dermatologii Estetycznej.

Działanie lasera Emerge™ powoduje głęboką regenerację skóry.
Laser ten wykonuje resurfacing (odmładzanie skóry), stosując energię w postaci
mikrowiązek światła, które w kontrolowany sposób uszkadzają wybrane obszary naskórka
oraz skóry właściwej.
Naturalny proces gojenia się skóry prowokuje proces, w którym uszkodzone komórki skóry
zastępowane są przez nową, zdrową tkankę. Efektem tego jest zdrowsza i młodziej
wyglądająca skóra pozbawiona głębokich bruzd i zmarszczek.
Słowo „Frakcyjny” oznacza, że oddziaływanie wiązki laserowej nie obejmuje całej
powierzchni miejsca poddawanego zabiegowi, a jedynie pewnej jej części w postaci
punktów („kropek”).
Pomiędzy tymi punktami znajduje się część zdrowej nienaświetlonej tkanki, co umożliwia
uruchomienie naturalnych procesów odtwórczych i regeneracyjnych. Dzięki temu

uzyskujemy ujędrnienie i napięcie skóry, poprzez jej odbudowę oraz produkcję nowych
włókien kolagenowych i elastynowych.
Wiązka laserowa działa na zasadzie uszkodzenia i pobudzenia odnowy kolagenu, bez
naruszenia ciągłości naskórka i skóry właściwej.
Zabiegi nie wymagają okresu rekonwalescencji, a czas regeneracji jest bardzo krótki.
Zabiegi wykonywane laserem frakcyjnym Emerge™ są wysoce skuteczne.
Pozwalają na uzyskanie niesamowitych efektów w usuwaniu zmarszczek oraz redukcji blizn
i rozstępów.
Mimo tego, że pełne wyleczenie niektórych zmian skórnych nie jest w 100% możliwe, to
pozostały defekt jest niemal niezauważalny.
Pierwsze efekty po zabiegu laserem frakcyjnym widać już na drugi dzień.

