Kosmetický Laser SPARIDONN®

<h2>Kosmetické a regenerační ošetření laserem</h2> <p>Laser se používá v kosmetické a
regenerační praxi s pozitivním účinkem na pokožku a tkáně. Terapie Laserem je dlouhodobě
vyzkoušená bez vedlejších účinků pro organizmus. Stimuluje unavené buňky a omlazuje pleť.
Působí protizánětlivě a analgeticky. Zlepšuje také hojení ran. Je vhodným doplňkem pro další
kosmetické ošetření jako jsou pleťové masky nebo diamantová mikrodermabraze.</p>
<p><strong>Základní použití:</strong></p> <ul> <li><em>Urychluje hojení ran</em></li>
<li><em>Stimuluje růst vlasů</em></li> <li><em>Pomáhá léčit záněty šlach a svalů</em></li>
<li><em>Regenerace celého těla</em></li> <li><em>Akné - léčba a zlepšení hojení kožních
problémů</em></li> </ul> <p>Laser působí<strong> povzbudivě </strong>na všechny tkáně
lidského těla. Biostimulační efekt laseru zvyšuje nitrobuněčnou energii a regeneraci buňky.
Terapeutický laser není lidskou kůží odrážen, proniká do <strong>hlubokých vrstev</strong>
tkání, proto dokáže ovlivnit i hluboce umístěná zánětlivá ložiska bez toho aby se poškodila
kůže. <strong>Hojení buněk</strong> – světelná energie Laseru se využije buňka pro svoji
činnost. Tím se významně urychlí procesy jako regenerace a hojení ran.</p> <h2>Léčba
Akné</h2> <p>Zvláště mladší generaci trápí tvorba akné. Dochází k němu při zvýšené činnosti
mazových žláz. V pokožce jsou potom vhodné podmínky k rozmnožování určitých baktérií, a
tím k tvorbě akné. Pomocí Laserového světla, které je pohlcováno pokožkou dojde ke zničení
baktérií. Laser zároveň potlačuje záňet a zlepší hojení kůže.</p> <h2>Hlavní účinky
Laseru:</h2> <p><em><strong>Biostimulační</strong> - světlo obecně stimuluje organizmus,
aktivuje v těle nejrůznější enzymy a procesy regenerace a uzdravování</em><br />
<em><strong>Protizánětlivý</strong> – urychluje hojení ran, stimuluje organizmus k tvorbě o
obnově tkáně</em><br /> <em><strong>Analgetický</strong> – laserové záření o nízké
intenzitě snižuje bolestivost zánětů, poúrazových stavů a dalších tělesných problémů.</em><br
/> <em><strong>Baktericidní </strong>– monochromatické světlo laseru ničí viry a baktérie.
Urychluje hojení oparu (Herpes) nebo léčbu akné</em></p> <ul> <li>zvýšení prahu
dráždivosti receptorů - analgetický efekt</li> <li>povzbuzení imunitních pochodů stimulací
aktivity makrofágů a T-lymfocytů</li> <li>zlepšuje funkci poškozených periferních nervů</li>
<li>zvyšuje tvorbu kolagenních vláken</li> <li>stimuluje syntézu bílkovin</li> </ul> <div><a
href="http://www.studiograta.cz" style="font-size: 8px; visibility: visible; display: inline;"
title="Studio Grata Kosmetika a mas�">Studio Grata</a></div>
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