Tlen jest pierwiastkiem, którego skóra potrzebuje w każdym wieku, aby prawidłowo
funkcjonować. Poprzez zanieczyszczone środowisko oraz niezdrowy tryb życia, coraz mniej tlenu
trafia do komórek naszej skóry. Z upływem czasu pogarsza się jej wygląd, staje się sucha, matowa i
mało elastyczna. Aby spowolnić niekorzystne procesy starzenia, wskazanym jest
zastosowanie specjalistycznej tlenoterapii – bezpiecznej, naturalnej i nieinwazyjnej metody
pielęgnacji skóry.
Najbardziej innowacyjnym a zarazem efektywnym i skutecznym jest zabieg infuzji tlenowej. Infuzja
tlenowa przeprowadzana jest za pomocą urządzenia DERMAOXY, które działa na zasadzie wtłaczania
w głąb skóry aktywnego tlenu. Dostarczony bezboleśnie tlen zwiększa metabolizm komórkowy,
odżywia tkanki, zwiększa napięcie skóry i spowalnia procesy starzenia. Skóra po zabiegu jest
odświeżona, gładka, promienna i jędrna a zmarszczki są znacznie zredukowane.
Można śmiało powiedzieć, że dawka energii jaka zostaje bezinwazyjnie dostarczona bezpośrednio do
skóry dzięki infuzji, kompleksowo poprawia jej kondycję. To właśnie wtłoczony aktywny tlen sprawia,
że tuż po pierwszym zabiegu skóra wygląda świetliście, gładko i młodo.
Zabieg DermaOXY to synergiczne połączenie dwóch technologii: wprowadzania w skórę wysoce
skoncentrowanych składników aktywnych w postaci serum za pomocą tlenu oraz terapii czystym
tlenem odpowiednio stężonym i sprężonym. Zabieg jest bezinwazyjną, kosmetyczną i bezbolesną
alternatywą dla BOTOXU. Spektakularne efekty osiągamy dzięki silnie skoncentrowanym składnikom
aktywnym m.in kwas hialuronowy, wyciąg z jadu węża (pseudobotox), peptydy, antyoksydanty,
witaminy i minerały oraz ekstrakty z alg.
Specyfikacja zabiegu DermaOXY polega na odpowiednim połączeniu pracy dwoma głowicami.
Pierwsza głowica odpowiedzialna jest za prawidłowe rozpylanie serum na powierzchni skóry oraz za
wtłaczanie preparatów aktywnych do jej głębokich warstw, natomiast druga głowica pozwala
modelować owal twarzy, natleniając ją oraz dotłaczając składniki aktywne. Zabiegi DermaOXY
przeznaczone są dla każdego Klienta. W przypadku skóry młodej działamy prewencyjnie zapobiegając
procesom przedwczesnego starzenia, utracie wody oraz spadku napięcia skóry, natomiast w
przypadku skóry dojrzałej redukujemy i niwelujemy efekty niekorzystnego upływu czasu zmieniając
strukturę i kondycję skóry.

Spektakularne efekty osiągamy dzięki silnie skoncentrowanym składnikom aktywnym. Efekt
po 1 zabiegu utrzymuje się do miesiąca, natomiast po serii zabiegów nawet do pół roku.
Zabiegi dermaOXY przeznaczone są dla każdego Klienta. W przypadku młodej skóry
działamy prewencyjnie zapobiegając procesom przedwczesnego starzenia, utracie wody oraz
spadku napięcia skóry, natomiast w przypadku skóry dojrzałej redukujemy i niwelujemy
efekty niekorzystnego upływu czasu, zmieniając strukturę i kondycję skóry.
Efektami DermaOXY® na twarz, szyję i dekolt jest


wypełnienie zmarszczek



głębokie nawilżenie na poziomie komórkowym



wygładzenie okolic oczu



wypełnienie ust



poprawa struktury, napięcia i elastyczności



podniesienie owalu twarzy



witalność i młody wygląd



rozjaśniona i zdrowa skóra

