
ZONE DE LUCRU

CAPITOLUL 3



TRATAREA LABELOR DE 
GASCA

Aplicați pre-tratamentul obișnuit înainte de începerea tratamentului estetic.

Realizați strângerea pielii între linii și nu aplicați vârful chiar pe linii.

Când începeți acest tratament pentru prima dată, aplicați impulsuri foarte scurte, ce

durează aproximativ un sfert dintr-o secundă. (dacă utilizați modul pe puncte). Distanța

dintre impulsuri trebuie să fie de aproximativ 2-3 mm.

Spre deosebire de strângerea pleoapelor, această tratarea a strângerii pielii nu

provoacă umflarea caracteristică strângerii pleoapei. Astfel, utilizare unui produs de netezire

nu se recomandă. Țineți minte să nu înlăturați reziduurile de carbon în mod intenționat.

Uneori, crustele se formează la două sau trei zile de la tratament. Lăsați crustele să

cadă singure.

Puteți repeta tratamentul la un interval între 4-5 săptămâni.



MINI LIFTING FACIAL

Aplicați anestezicul obișnuit înaintea tratamentului estetic.

Principiul principal aplicat la mini liftingul facial prin folosirea Fibroblast, este strângerea

localizată a pielii. Utilizați strângerea pielii între riduri și nu aplicați direct pe riduri.

Realizarea unui mini lifting facial prin utilizarea Fibroblast, se desfășoară în general prin

strângerea pielii, acolo unde se dorește aceasta, pe durata unei proceduri de lifting facial

obișnuite, care este aproape de ureche, după cum se observă în filmul de mai sus.

Este important să nu influențați așteptările clientului cu privire la acest tip de

procedură, deoarece îmbunătățirile vor fi minore și nu pot fi comparate cu rezultatele

dramatice obținute prin chirurgie. În orice caz, din moment ce efectele de strângere a pielii

localizate al arcului electric sunt cumulative, atunci repetarea tratamentelor la un anumit

interval, va obține rezultate bune.



Incizia pe durata unui lifting facial standard, are loc de-a lungul liniei părului și în

jurul urechii, pentru a obține efectul de întindere dorit. În timpul folosirii arcului electric, se

folosesc puncte voltaice, aplicate lângă ureche, pentru a reproduce un efect de ”tragere”

similar.

Prima dată când folosiți arcul electric pentru un mini lifting facial setați-l la nivelul

minim. Aplicați punctele la o distanță de 2-3 mm și utilizați durata instantanee de aplicare a

punctelor (aproximativ un sfert de secundă). Pe măsură ce căpătați experiență, puteți

crește în mod progresiv intensitatea tratamentului, descrescând distanța dintre puncte.

Uneori se vor forma cruste la două-trei zile după tratament. Lăsați crustele să cadă

de la sine. Puteți repeat tratamentul la intervale de 4-6 săptămâni.



TRATAREA RIDURILOR DE 
FUMATOR

Acestea apar în mod normal datorită expresiilor faciale normale ai mușchilor periorali. 

În cele din urmă, toți vom avea riduri periorale, în timp, deoarece acestea se formează în urma

expresiilor faciale zilnice ale gurii. La o vârstă înaintată, ridurile periorale (sau ridurile de 

fumător) nu sunt neapărat provocate de fumat; Pur și simplu la fumători apar mai devreme, 

ridurile devin mai adânci și inestetice.

Astfel, ridurile periorale se referă în genera la ridurile de fumător, deoarece sunt foarte 

accentuale la fumătorii înrăiți. Fumătorii înrăiți de peste 60 de ani au deseori riduri adânci și

inestetice. Ridurile de fumător pot fi greu de tratat, deoarece uneori sunt destul de adânci.

Cu Fibroblast, tratamentul estetic atenuează ridurile periorale, ”întinzând” zona dintre

riduri și profitând atât de regenerarea colagenului, cât și de întinderea localizată a pielii. Astfel, 

vorbind în mod direct, plasma nu poate îndepărta complet ridurile de expresie verticale. Prin

inducerea efectului de ”întindere” provocat de strângerea pielii, ridurile devin mai puțin vizibile 

după fiecare tratament.



Prima dată când încercați această procedură estetică utilizând orice dispozitive, 

sau dispozitivele noastre, setați unitatea la nivelul minim de putere și aplicați punctele în

mod aleatoriu, cu durată instantanee (un sfert de secundă) și distanțarea acestora între 3-

4 mm. Pe măsură ce căpătați experiență cu acest tip de tratament, puteți crește

intensitatea tratamentului, prima dată prin scăderea distanței dintre puncte. Unii utilizatori

experimentați au trecut la operațiunea de pulverizare pe

măsură ce capătă experiență.

• Perioada de așteptare între tratamente. Clientul poate începe orice activitate

profesională imediat după acest tratament estetic, dar în orice caz, clientul ar trebui să

evite orice activități care pot crește expunerea la potențiale infecții. Ar putea apare

inflamații asociate cu acest tratament. În orice caz, inflamarea este un eveniment rar și

are loc de obicei după tratamentele cu intensitate ridicată și începe în ziua după

atingerea punctului culminant al tratamentului, în a treia sau a patra zi și se reduce de la 

sine. Timpul de așteptare mediu este de 7 zile și variază în funcție de intensitatea

tratamentului și reacția pielii fiecărei persoane.



• Tratamentul poate fi repetat o dată la fiecare 4-5 săptămâni. În funcție de reacția pielii la 

tratament (pielea va deveni mai roz după 4-6 săptămâni), așteptați până ce culoarea

pielii devine normală, înainte de a repeat tratamentul

• În mod normal, pentru ridurile periorale (ridurile de fumător), ,pot fi necesare 4-5 

tratamente cu intensitate medie, pentru a obține rezultate satisfăcătoare.

• În cazul ridurilor periorale la nefumători, pot fi suficiente una sau două tratamente de 

intensitate medie, pentru a obține rezultatele dorite.


