
Thermolifting Exilis 

bezoperacyjny lifting zwiotczałej skóry 

 

Głębokie, zogniskowane działanie ultradźwięków o dużym natężeniu nie uszkadza skóry, a 

koncentruje się bezpośrednio w głębszych warstwach skóry lub w tkance podskórnej.  

Głowice pozwalają dostarczać strumień skoncentrowanej energii o różnej częstotliwości i 

różnej głębokości działania, dobranej w zależności od specyfiki określonego obszaru.  

Dochodzi do podgrzania tkanek podskórnych poprzez ich koagulację.  

Efektem tego działania jest lifting skóry.  

Dodatkowa skoncentrowana energia ultradźwięków inicjuje naturalną odpowiedź skóry – 

produkcję nowego kolagenu.  

Zabieg na niższej głębokości powoduje redukcję tkanki tłuszczowej.  

Nowoczesna kuracja liftingująco-odżywcza działa na każdą głębokość skóry. Poprawia 

strukturę, wygląd, napięcie i gęstość dzięki naświetleniu głębszych warstw skóry, omijając 

warstwę rogową. Terapia Nd-Jag jest zabiegiem typowo liftingującym na twarz, struktura skóry 

wypełnia się nowym kolagenem, poprawia się owal twarzy i napięcie. Cera robi się bardziej 

chłonna i pobudzona na zabiegi kosmetyczne z witaminami na twarz i ciało. Z kolei zabieg 

Derma Oxy działa na poziomie komórkowym dlatego dotlenia i odżywia komórki i uspokaja 

skórę. Usługa zakończona jest maską algową lub kolagenową. Zabiegi wykonuje się cały rok 

nawet na skórze opalonej i przy każdym karnacji.  

 

Działanie zabiegu:  

 radykalna poprawa gęstości skóry dzięki procesowi neokolagenezy  

 włókna kolagenowe o potrójnie spiralnej strukturze stymulowane są przez ciepło 

(następuje proces rozplątywania włókien)  

 laser Nd-Jag mechanicznie stymuluje włókna kolagenowe wyłącznie na głębszej 

warstwie skóry, tam gdzie rzeczywiście istnieje taka potrzeba  

 połączenie dwóch oddziaływań energii (szybki i wydajny proces rozdzielania włókien 

kolagenowych)  

 struktura skóry wypełnia się nowym kolagenem, poprawia się owal twarzy i napięcie, 

skóra robi się bardziej chłonna i pobudzona na zabiegi kosmetyczne z witaminami oraz 

kremy  

Wskazania: 

 ujędrnienie owalu twarzy  

 spłycenie zmarszczek  

 wysmuklenie linii żuchwy (tzw. chomiki)  

 remodeling (przebudowa włókien kolagenowych)  

 lifting skóry  

 redukcja tkanki tłuszczowej  

 redukcja tzw. drugiego podbródka 

 ogólna poprawa jakości skóry  



Jak przebiega zabieg?  

Po znieczuleniu miejscowym obszar zabiegowy poddaje się działaniu głowicy 

termoliftingującej aplikując energie RF na różnych głębokościach skóry w trakcie kolejnych 

pasaży w przedziale: 0,5 do 3,5 mm. Po zabiegu w obszarze zabiegowym może wystąpić 

krótkotrwałe, punktowe krwawienie oraz rumień i nieznaczny obrzęk. Wszystkie efekty 

uboczne ustępują w przeciągu 24-48 godzin. Procedura zabiegu, zależnie od wielkości 

obszaru, trwa od 0,5 do 2 godzin.  

Bezpośrednio po zabiegu następuje obkurczanie włókien kolagenowych, przez co skóra staje 

się bardziej napięta. Cały proces remodelingu podskórnego kolagenu następuje przez kilka 

kolejnych tygodni (do 3 miesięcy) po zabiegu. W tym czasie dochodzi do stymulacji 

powstawania nowego kolagenu, skręcania się i zagęszczania jego włókien oraz budowania 

między nimi nowych wiązań. Skóra staje się przez to gęstsza, jędrniejsza i sprężysta.  

 

Jak długo utrzymują się efekty?  

Aby uzyskać długotrwały i maksymalny efekt, zaleca się wykonanie 2-3 zabiegów w 

miesięcznych odstępach. U większości osób należy spodziewać się całkowicie trwałego 

efektu, z ewentualnością wykonania zabiegu ''przypominającego'', co jakiś czas (1-2 lata).  

Uwaga! Przed zabiegiem przeprowadzana jest konsultacja lekarska, podczas której lekarz 

omawia szczegółowo zasadę działania i przebieg zabiegu. Na 30 min przed zabiegiem skórę 

znieczula się kremem. Zabiegowi można poddawać się przez cały rok.  

 

Przeciwskazania:  

 ciąża,  

 choroba nowotworowa,  

 otwarte rany lub zmiany chorobowe skóry,  

 wszczepione urządzenia elektryczne,  

 zaburzenia krzepliwości krwi,  

 terapia przeciwzakrzepowa. 


