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HVA ER HIFU?

huden i området. Innholdet i de skadede fettcellene ledes naturlig bort via
lymfesystemet, som fungerer som kroppens egen støvsuger.

Den største forskjellen mellom 8 D HIFU og tradisjonell HIFU er teknologien som
brukes. 8D HIFU bruker den nyeste MMFU Microfocus og Macro focus Ultrasonicteknologi, en oppgradert versjon av High Intensity Focused Ultrasound-teknologi.
Dette gir større presisjon og effektivitet.

FORVENTET RESULTAT

MMFU Ultralyd stimulerer produksjonen av kollagen og elastin i de dypere lagene av
huden, noe som resulterer i en ansiktsløftning.

For personer med svært mye overflødig hud anbefaler vi 1-3 behandlinger.
Fettreduksjon 3 til 5 behandlinger.

Hifu genererer varmeenergi for det dermale laget og for SMAS.

BEHANDLING MED 8D HIFU
Den nyeste teknologien i Laxus 8D HIFU har et ekstra håndtak. Med det nye
håndtaket er det nå mulig å utføre en ansiktsløftning på kun 30 minutter. Den
fungerer med 12 linjer for å kunne gi det beste resultatet, noe som ikke var
mulig med de eldre HiFu-maskinene.
Fordeler fremfor kirurgi:

§
§

Rask restitusjon

§

Hudkvaliteten i det behandlede området blir styrket

Ingen rekonvalesens tid

Hvordan fungerer fettreduksjon:
Laxus 8D HiFu er den nyeste teknologien som fokusere på spesifikke
fettområder, Med 8D HiFu former du kroppen. Den fungerer ved å levere en
12-linjers matrise med fokusert energi med justerbar dybde for å ødelegge
fettcellene. Den høye frekvensen av ultralydbølgene fører til oppvarming
under huden, som effektivt ødelegger fettcellene og strammer opp

Avhengig av hudtype, alder, område, er resultatet individuelt.

Holdbarhet opptil 6-8 år og du går 5 til 10 år tilbake i hudstrukturen.
Den passer for alle hudtyper, både menn og kvinner.

Behandlingsområder

§
§
§
§
§
§
§
§

Hudoppstramming
Foryngelse
Ansiktsløft
Rynkereduksjon
Fettredusering
Rask behandling
Ingen kirurgisk inngrep
HIFU retter seg mot det dype hudlaget

