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Alma Lasers е глобален лидер в разработване то 
на лазерни системи с медицинска и естетична 
насоченост. Технологиите на Alma се използват 
за множество процедури, включително: без бо
лез нена епилация при всички фототипове и през 
цялата година, премахване на пигментации, 
акне и татуировки, редукция на бръчки, стрии, 
целулит, както и още над 65 регистрирани във 
FDA терапевтични и естетични процедури.

© 2012 Alma Lasers, Ltd. All rights reserved. Alma Lasers Ltd., its logo, Harmony and 
ClearLift are trademarks and/or registered trademarks of Alma Lasers, Ltd. in the United 
States and/or other countries. Product specifications are subject to change without notice.

LASer FACe LiFt

                   • Без нужда от време  

                      за възстановяване

              • Кратка процедура

• Несравнима безопасност

• Приложима при всеки 

   фототип кожа 

Вижте и видеопрезентацията 

на Clear Lift

http://bit.ly/QzjA3u
ЛИФТИНГ 
В ОБЕДНАТА 
ПОЧИВКА



ВърхоВа лазерна 
технология

Clear Lift представлява най-новата 
алтернатива на ресърфейсинга  
и естетичната хирургия

ПреДи СлеД

ПреДи СлеД

Clear Lift e революция в естетичните 
процедури и лазерните технологии

Clear Lift e първият по рода си фракселен 
неаблативен Q-switched лазер.

По време на процедурата Clear Lift  
се излъчват къси, но изключително мощни 
пулсове от светлина, които проникват 
дълбоко в кожата; стимулират синтеза  
на колаген и отстраняват нежеланите 
пигментации.

Clear Lift e неаблативна процедура,  
която не уврежда кожата. Като се избягва 
нараняването на най-външния слой  
на кожата, процедурата протича без болка, 
резултатите са по-бързи и няма нужда  
от време за възстановяване.

Бързо  
и Без 
болка

инДиКаЦии

> Фини линии и бръчки

> Белези и стрии

> ремоделиране на кожата 

 (фотоувредена кожа)

> Стягане на кожата

 ПреМахВа гоДини 
от лиЦето Ви

реална алтернатиВа 
на аБлатиВните 
ПроЦеДури

Clear Lift премахва години от лицето Ви само 
за няколко минути, осигурявайки резултати, 
идентични с тези, постигнати при химичен 
пилинг или лазерен ресърфейсинг.

Процедурата е на практика безболезнена 
и няма нужда от време за възстановяване, 
превръщайки я в първата лазерна терапия  
за чувствителните зони на тялото, включително 
ръцете, шията, деколтето и зоната около 
очите.
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Попитайте вашия специалист 
как Clear Lift  
може да Ви помогне


