Twój sekret to

Odkryj wyjątkowy
sekret przywracania
młodości skórze

Zaffiro to urządzenie, które pozwala wykonać unikalny zabieg liftingujący,
dający natychmiastowy efekt odmłodzenia i rozświetlenia skóry.
Wykorzystuje dobroczynne działanie światła podczerwonego na głębokie warstwy
skóry – termolifting oraz peeling wodny dla trwałości i pogłębienia efektów zabiegu.

Podczas zabiegu Zaffiro dochodzi do stopniowego i jednolitego rozgrzewania głębokich
warstw skóry, stymulując skracanie włókien kolagenowych, odpowiedzialnych za napięcie
i ujędrnienie naszej skóry. Efekt napięcia i uniesienia, zarówno w obrębie twarzy, jak i na
wiotczejącej skórze ciała, widoczny jest już od pierwszych chwil po zabiegu.
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Kiedy mogę spodziewać się magicznego
efektu odmłodzenia i rozświetlenia?
Natychmiast. Efekt Zaffiro to efekt natychmiastowy, możliwy do osiągnięcia przed ważnym
wyjściem, ślubem, randką czy inną uroczystością. Dla trwałości i pogłębienia efektu warto
zabieg powtórzyć kilkakrotnie.

Jak mogę wzmocnić magię Zaffiro?
Zaffiro wyposażone jest w technologię peelingu wodnego (Waterpeeling)
– dwufazowy strumień powietrza i wody, który kompleksowo oczyszcza
skórę, umożliwiając dostarczenie jej składników aktywnych, ale także
lepsze przewodzenie przez nią temperatury. Dzięki temu osiągamy
jednorodne podgrzanie obszaru poddawanego odmłodzeniu
i ujędrnieniu, a tym samym potęgujemy efekt Zaffiro.

Jak pielęgnować skórę po zabiegu Zaffiro?
Zaleca się regularne złuszczanie
skóry i jej wzmacnianie
za pomocą Waterpeelingu.
Waterpeeling Zaffiro
umożliwia całoroczną
pielęgnację skóry,
tak by efekt Zaffiro
utrzymywał się
jak najdłużej.
Termolifting Zaffiro to zabieg

całkowicie bezinwazyjny, bezbolesny,
bez okresu rekonwalescencji.

Wskazania
utrata jędrności skóry na twarzy, szyi i dekolcie
w wyniku procesu starzenia lub utraty wagi
utrata jędrności skóry ciała w wyniku procesu
starzenia lub utraty dużej masy ciała
(brzuch, wewnętrzne partie ud i ramion,
skóra nad kolanami)
wiotkość skóry brzucha
bruzdy wargowo-nosowe, zmarszczki
utrata owalu twarzy
poszarzała, wymagająca odżywienia skóra

Korzyści
natychmiastowe odmłodzenie
i rozświetlenie skóry
bezinwazyjny termolifting
zabieg komfortowy i skuteczny

#sekretzaffiro

bez okresu rekonwalescencji
tzw. zabieg lunchowy lub bankietowy
również dla osób ze skórą naczynkową
jednoczesny lifting i pielęgnacja skóry
zabieg na twarz i ciało

Sprawdź więcej na www.zaffiro.pl
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