Козметика

В края на септември у нас се случи първият Ден на
тредлифтинга. За какво става дума, разберете от
любопитния ни разговор с гост лектора на събитието

Кога и къде възниква тредлифтингът?
Методиката идва от Югоизточна Азия и води началото си от
акупунктурата. В областта на естетиката там се използва
от около 5 години. Кат цяло, методът е много древен – в
Египет, преди 5000 години лекарите са вкарвали подкожно косми от камила и са постигали подмладяване на
кожата. В Русия тази методика достига преди 2
години и сега се разпространява из цяла Европа.
Какви зони на тялото могат
да се третират по този начин?
Тредлифтингът намира
приложение в множество области на

лицето и тялото. Могат да се третират разнообразни зони на лицето
– включително чело, клепачи и устни,
както и шия. По тялото се прилага
по протежение на ръцете и китките,
гърдите, корема, седалището и краката.
Какви са неговите предимства пред вече познатите
видове процедури в тази
област?
Този метод има множество предимства :
•Атравматична техника: иглата влиза безболезнено и не оставя следи, без
необходимост от анестезия. Периодът на възстановяване практически
отсъства. Минималното време, необходимо за процедурата, е около 30
минути;
•Незабавен и дълготраен ефект с
незначителна тъканна реакция. Лесен
за уплътняване на съединителната
тъкан и продължава да дава основа на
кожата до 2 години;
•100% биосъвместимост и пълна резорбция на конеца със значително намален риск от алергични реакции;
•Тази техника успешно се съчетава с
други естетични процедури – мезотерапия, физикална терапия, пилинг,
филъри и други.
От какво зависи използването на различните видове
конци?
Приложението на различните конците
се определя от зоната на приложения.
Самите конци имат различна дължина
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и размер и са поставени в атравматични игли с дължина от 3 до 9 см.
Какво представлява процедурата Thread Lips?
Това е моя авторска разработка за
приложение на мезоконци и други методи с цел възстановяване на загубения контур, корекция на формата
и подобряване на цвета на устните.
Въздейства се и на околоустната зона
– коригира се назолабиалната гънка и
се повдигат краищата на устните.
Въвежда се и биоревитализатор за
подмладяване.
Как възрастовите промени
на ръцете могат да се повлияят от тредлифтинг?
Те са комплексен проблем и мезоконците са само част от терапията. С
тях се постига изглаждане на бръчки,
подобрява се плътността и здравината на кожата, както и нейният цвят.
Загубеният обем на ръцете се възстановява с филъри.
Какво
представлява
лечението на целулит чрез
тредлифтинг?
Целулитът е основно нарушения на
микроциркулацията на кожата. Мезо-

конците, както и всяка друга акупунктурна методика, подобряват микроциркулацията, а поставянето на конци в акупунктурните точки подобрява и дренажа
за терапевтичен ефект. Нещо повече, мезоконците изравняват релефа на кожата по механичен път.
За кого е подходяща новата козметична процедура?
Методиката няма възрастови ограничения. В Азия се използва дори при много
млади жени с цел предотвратяване на възрастови изменение и получаване на
ефект на сияйна кожа. Като всяка друга инжекционна методика има и противопоказания – възпалителни и автоимунни заболявания, хемофилия, психически
нарушения, склонност към образуване на келоиди, бременност и лактация.
•Тредлифтингът е нова козметична техника за лифтинг и укрепване на отпуснати тъкани с
използването на биорезорбируеми
стерилни мезоконци;
•Процедурата има силно подмладяващ ефект, благодарение на
стимулирането на производството на колаген и ускоряването на
микроциркулацията на кръвта в
точките на приложение;
Поставянето на мезоконци е безболезнено и техниката е атравматична;
•Входните точки на иглите не оставят белези;
Рехабилитационен период практически няма.
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