Phi-Ion anti-aging-behandling är baserad på skapandet av linjer med
spänningslinjer på huden. Denna process triggar huden och utlöser hudens
föryngrande effekt.
Det materiella tillståndet Phi-ion penna använder plasma. Principen innefattar
jonisering av gaser från atmosfärisk luft för att skapa mikroelektricitet som
orsakar sublimering av det överdrivna / sjunkande ytliga hudskiktet.
Denna metod kan användas för att behandla vävnaden eller applicera
oönskad värmeenergi på dem.
Phi-Ion penna är en praktisk bärbar enhet som använder en exakt fokuserad
stråle av energi (epidermis) utan att orsaka några vävnader.
Phi-jonbehandling ger korrigering av baggy ögonlock, kan användas för
rynkor som spänner kråkor, marionettlinjer, det används för att förbättra
akneärr. Denna revolutionerande metod kan uppnå resultat
En behandling räcker vanligtvis för att uppnå önskat resultat. Efter en månad
på konstnären om ytterligare behandling behövs. Resultaten är minst 9
månader.
Före Behandling
72 timmar före din procedur:
• Var vid god hälsa
• Undvik alkohol
• Undvik Aspirin / Ibuprofen
En vecka innan du slutar ta följande:
• E-vitamin
• B6
• Omega 3
• Gingko Biloba
• Johannesurt
När de bidrar till att tunnas blodet Du kan återuppta dina vitaminer 72 timmar
efter.

VIKTIGT MEDDELANDE:
Avbryt inte receptbelagda läkemedel utan din läkare.
På koffein, alkohol och motion.
Tvätta håret på morgonen. Bad rekommenderas.
Huden får inte vara i den inflammatoriska processen
Följande behandlingar rekommenderas inte 30 dagar före behandlingen:
- botox och fyllmedel
- frukt- eller mjölksyror
- laserbehandlingar
- kemiska skalningar
- exponering för starkt solljus
Efter Behandling
Kluster av gulaktiga fläckar upp till 0,2 mm. Ögonlock kan vara svullna och
klienten kan känna stickningar. Det finns ingen efterbehandlingskräm som
måste appliceras på klienten. Inom 7 till 10 dagar.
Efter behandlingen ska du inte:
Använd aggressiva hygienprodukter (dofter, tvålar etc.)
Exponera för direkt solljus i 2 dagar på något sätt och använd mörka
solglasögon
Använd bastu, pooler och solstolar i 5 dagar
Exponera dig för fysisk ansträngning i 5 dagar

