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Zabieg Pelleve to jedna z nowoczesnych, niechirurgicznych technik służących utrzymaniu młodego wyglądu skóry. Znajduje zastosowanie zarówno w przypadku już obecnych i widocznych
oznak starzenia się, takich jak zmarszczki, ale
może być wykorzystywany w profilaktyce. Urządzenie Pelleve to opatentowany amerykański
system oparty na zastosowaniu energii fal radiowych, tzw. radiofrekwencji (RF) o częstotliwości
4 Mhz. Urządzenie w sposób precyzyjny i bezpieczny, bez uszkodzenia zewnętrznych warstw
skóry, za pośrednictwem fal radiowych generuje
ciepło w tkankach. Metoda Pelleve pozwala na
podwyższenie temperatury w skórze właściwej
aż do 65 stopni C, czego efektem jest kurczenie
się i napinanie włókien kolagenowych oraz stymulacja fibroblastów do produkcji nowych włókien.
Efektem zabiegu jest poprawa jakości i wyglądu
skóry – staje się ona bardziej napięta, jędrna, elastyczna i gładka. Jest idealnym sposobem na odmłodzenie okolic oczu włącznie z korektą kształtu
powiek.
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1.JAKIE SĄ EFEKTY ZABIEGU?

JAKIE SĄ PRZECIWWSKAZANIA?

»
»
»
»

poprawa jakości skóry,
odbudowa kolagenu,
redukcja zmarszczek,
efekt liftingu.

» uszkodzenia skóry oraz stany zapalne występujące
w miejscu planowanego zabiegu,
» wszczepiony rozrusznik serca lub metalowe, elektroniczne implanty,
» ostre choroby wirusowe, grzybicze, bakteryjne,
» choroby autoimmunologiczne,
» cukrzyca,
» zaburzenia krążenia obwodowego, zapalenia żył, zarostowe zapalenie tętnic,
» choroba nowotworowa,
» zaburzenia czucia,
» ciąża.

2.
JAKIE SĄ WSKAZANIA DO ZABIEGU?
» poprawa wyglądu okolic oczu:
— redukcja nadmiaru skóry na powiek górnych
– opadających powiek,
— redukcja zmarszczek okolicy oka – „kurzych łapek”,
— redukcja zmarszczek lub fałdów pomiędzy brwiami – „lwiej zmarszczki”,
— redukcja zmarszczek liniowych na czole,
» redukcja fałdów nosowo-wargowych,
» poprawa owalu twarzy,
» redukcja obwisłego podbródka,
» redukcja zmarszczek wokół ust,
» brak jędrności skóry na ciele (zwłaszcza brzucha,
ramion oraz ud).

4.
NA CZYM POLEGA ZABIEG?
Zabieg nie wymaga znieczulenia. Aktywacji głowicy fal
radiowych towarzyszy krótkie odczucie łagodnego lub
intensywnego ciepła w okolicy poddawanej zabiegowi,
po czym odczuwalny jest łagodzący efekt działania żelu
chłodzącego. Zabieg można zaliczyć do tzw. „zabiegów
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lunchowych”, po których nie jest konieczny okres rekonwalescencji – bezpośrednio po zabiegu można wrócić
do codziennych zajęć, nie wiąże się z on koniecznością
specjalnej pielęgnacji czy ochrony skóry. Bezpośrednio
po zabiegu na skórze może wystąpić: rumień, niewielkie zaczerwienienie i delikatny obrzęk, które ustępują
zazwyczaj po maksymalnie kilkudziesięciu minutach.
U nielicznych pacjentów z wrażliwą skórą, podrażnienie
może utrzymywać się do 48 godzin. W zależności od
okolicy zabieg trwa od 30 minut do 1,5 godziny.

6.
JAK DŁUGO UTRZYMUJĄ SIĘ EFEKTY ZABIEGU PELLEVE?
Pełny efekt zabiegu w postaci wyraźnego odmłodzenia
skóry (poprawa napięcia, elastyczność, wygładzenie
zmarszczek) utrzymuje się przez okres od 12 do 24 miesięcy. Czas ten jest zmienny u różnych pacjentów i zależy od wyjściowej kondycji skóry oraz trybu życia. Ponadto skóra, tak jak dotąd, podlegać będzie normalnemu
procesowi starzenia się i ostatecznie możesz okazać się
konieczne powtórzenie zabiegu.

5.

System terapii Pelleve można łączyć z innymi metodami odmładzającymi, z zachowaniem odpowiedniego
odstępu czasowego. Szczególnie polecane jest jego stosowanie wraz z mezoterapią igłową i innymi zabiegami
silnie nawilżającymi. Zabieg można wykonać o każdej
porze roku.

JAKI JEST REKOMENDOWANY SCHEMAT TERAPII?
Pierwsze oznaki liftingu widoczne są zaraz po zabiegu.
Następnie po około trzech dniach napięcie skóry delikatnie spada, a miesiąc później zmarszczki wyraźnie
się spłycają. Pełny efekt zabiegu pojawia się stopniowo,
przez kilka miesięcy (od trzech do sześciu miesięcy)
w miarę napinania się skóry i formowania nowych włókien kolagenowych. W zależności od tego, która okolica została poddana zabiegowi, jaka była kondycja skóry
oraz jakie są oczekiwane rezultaty, konieczne może być
wykonanie więcej niż jednego zabiegu.
Dla uzyskania satysfakcjonującego efektu zaleca się wykonanie 3-4 zabiegów w odstępach 4-6 tygodni.
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