
 

 

    Peeling kawitacyjny 
                  Peeling usuwa z naskórka martwe komórki, 
dlatego dokładnie czyści skórę i hamuje rozmnażanie się 
bakterii. Wibracje usprawniają przepływ krwi i limfy, co 
zapewnia dotlenienie i pobudzenie odbudowy skóry. Zmiany 
zauważalne już po pierwszej wizycie to eliminacja wągrów i 
poprawa gospodarki wodnej skóry. Oprócz tego zabieg jest 
bardzo relaksujący. 
 
Koszt pierwszego zabiegu 40zł. W serii, każdy kolejny zabieg z 
upustem. 
Częstotliwość zabiegów z cerą problematyczną: 
Ilość zabiegów w serii: 6 – 10 
Częstotliwość: co 7 – 14 dni 
Profilaktycznie: 1 miesiącu 
Zapisy tel: 791 059 009 
 
Zalety kawitacji: 
- Nie szkodzi skórze delikatnej, wrażliwej oraz cienkiej, 
skłonnej do podrażnień i rozszerzonych naczynek 
- rozjaśnia przebarwienia  
- spłyca blizny 
- regeneruje skórę oraz mięśnie mimiczne 
- sterylizuje skórę i zwalcza bakterie, które są główną 
przyczyną powstawania wyprysków 
- usuwa martwe komórki skóry 
- przyspiesza mikrokrążenie 
- pomaga w leczeniu trądziku 
- usuwa substancje toksyczne oraz pozostałości po 
kosmetykach 
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- przyspiesza przenikanie i aktywację kosmetyków w głąb 
skóry 
- przygotowuje skórę do dalszych zabiegów kosmetycznych 
- ujędrnia skórę 
- głęboko nawilża 
- usuwa płytkie zaskórniki 
- zmniejsza sińce i opuchnięcia wokół oczu 
- wzmaga produkcję kolagenu i elastyny 
- powoduje, że skóra wygląda młodo i świeżo. 
Komu najlepiej służy? 
- cerze trądzikowej i skórze z bliznami potrądzikowymi 
- skórze pomarszczonej 
- cerze z przebarwieniami, plamami pigmentacyjnymi 
- skórze starzejącej się 
- z łojotokiem 
- z zaskórnikami 
- skórze osób palących 
 
 
Przeciwwskazania:                                                                                                  
kobiety w ciąży, osoby z nowotworami, posiadające 
rozrusznik serca lub aparat na zęby (oraz inne metalowe ciała 
obce), ostre/ropne stany zapalne skóry . Do przeciwwskazań 
zaliczają się również: niewydolność krążenia, stany 
gorączkowe, osteoporoza, zakrzepowe zapalenie żył, 
zaburzenia czucia, gruźlica oraz zaburzenia krzepnięcia krwi. 
 
Objawy po zabiegu:  
- Stopień zaczerwienienia zazwyczaj utrzymuje się 24 godziny, 
maksymalnie do 2-3 dni. 
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Zalecenia po wykonaniu peelingu kawitacyjnego to: 
- przez minimum 24 godziny zabronione jest korzystanie z  
 
sauny, basenu, kąpieli słonecznych 
- przez minimum 24 godziny należy również zrezygnować ze 
stosowania na partii poddanej zabiegowi samoopalaczy, 
- w miejscu zabiegu można nałożyć makijaż dopiero po 
upływie 24 godzin 
- przez około 7 dni należy stosować kremy z filtrem 
ochronnym SPF 30 lub SPF 50 
 
Pielęgnacja skóry w warunkach domowych: 
Warto unikać kosmetyków natłuszczających, z substancjami 
drażniącymi w składzie. Aby zniwelować zaczerwienienie i 
podrażnienie, można zastosować delikatne preparaty o 
działaniu łagodzącym i kojącym. 
      
 

 

 

 

 
 
 

Z Bemowską 
Kartą 

Mieszkańca 
uzyskujesz 
rabat 10%. 
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