Ditelle Cav
kosmetologiset hoidot

kavitaatiohoito

• ihonalaisen rasvan vähentämiseen halutuilta alueilta esim. pakaroista, sisäreisistä, ratsupaikoista ja keskivartalosta.
• hoitomuotona käytetään matalataajuista ultraääntä, joka saa aikaan kavitaatiokuplien muodostumista rasvakudoksessa.
• parhaimmat hoitotulokset saavutetaan sarjahoidoilla.

radiotaajuushoito

• lämmittää dermistä (ihon sisäkerros) tasaisesti ja lämpökiinteyttää ihon syvempiä kerroksia.
• kiihdyttää kollageenin tuotantoa ja poistaa nesteitä.
• hoitoa voidaan käyttää löysän tai veltostuneen ihokudoksen kiinteyttämiseen kasvojen alueella, vartalolla ja raajoissa.

lihasaktivaatiohoidot

• veltostuneille kudoksille ja lihaksille jäntevyyden lisäämiseksi, verenkierron ja aineenvaihdunnan lisäämiseksi
• hoitomuotona interferenssivirta jossa virrantaajuus ja annostus valitaan hoitokohteen mukaan
• hoitoa voidaan antaa kasvojen alueelle, vartalolle ja raajoihin

lihasstimulaatio - kiinteytys

• lihasten ja kudosten kiinteyttämiseen, vahvistamiseen ja harjoittamiseen, sekä verenkierron ja aineenvaihdunnan vilkastuttamiseen
• hoitomuotona stimulaatiovirta, jossa valitaan hoitomuoto hoitokohteen mukaan
• stimulaatiovirralla hoito on erittäin tehokasta ja kudoksessa saadaan aikaan lihassupistus, joka on selvästi silmin havaittavissa
• lihassupistus vastaa normaalia aktiivista harjoittelua, ja harjoitus voidaan kohdistaa kudoksiin, joita ei itse pysty tehokkaasti aktivoimaan (esimerkiksi kasvojen lihakset) ja toistojen määrä saadaan tuloksen kannalta riittäväksi
• hoito voidaan antaa kasvojen alueelle, vartalolle ja raajoihin

Silmäpussien hoito: stimulaatiovirralla poistetaan turvotusta ja aktivoidaan ja kiinteytetään silmänympärysihoa
Kasvojen kiinteytyshoito: erityisellä kasvo-elektrodilla käsitellään kasvojen eri alueet, kulmakarvan kohotus, silmän alapuoli,
poski, ylähuulen alue, leukapielet. Kussakin kohteessa lihasryhmään kohdistetaan useita kymmeniä lihassupistuksia.

Parhaimmat hoitotulokset saadaan yhdistämällä edellä mainitut hoitomuodot!

ultraäänihoito

• erittäin miellyttävät ultraäänihoidot sopivat kaikille ihotyypeille ja vaikutus näkyy välittömästi
• ultraääni vaikuttaa mikrohieronnan tavoin kudoksessa ja absorboituessaan sillä on lämpövaikutus
• ultraäänienergialla on kudoksissa monenlaisia ihon ja koko kehon terveyttä edistäviä vaikutuksia. Ultraääni on tehokas
esimerkiksi vartalon muokkaukseen ja imeytettäessä voiteita ja hoitoaineita. (fonoforeesi / sonoforeesi)

iontoforeesi

• hoitavien aineiden imeyttäminen tasavirran avulla
• hoitokohteina kasvot, vartalo, käsivarret, sääret, kädet ja jalkaterät.
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