گروه مشاوران متقیان

 Endo liftچیست؟
• اندولیفت روشی برای جوانسازی پوست صورت و دیگر
بخشهای بدن است که نتایجی مشابه جراحی لیفت دارد .نتایج
این روش درمانی نسبت به جراحی لیفت ،بسیار رضایتبخش و
زیبا بوده و با حداقل تهاجم ،خطرات و عوارض همراه است.
اندولیفت بدون نیاز به بیهوشی و بستری شدن انجام میشود.
نیازی به ایجاد برش و بخیه زدن ندارد و هیچگونه جای زخم و
اسکاری بر روی پوست به جا نمیگذارد.

مکانیسم و عملکرد
Endo lift
• دستگاه اندولیفت از لیزری با طول موج  ۱۴۷۰نانومتر استفاده میکندد .اید
پرتوی لیزری ،نوعی نور مادون قرمز یا فرو سدر مسودوم مدی دود کد
احتماالً با آن آ نایی دارید .در مورد طول موج لیزر و دیگدر ناداع عیمدی
مربوط ب آن ،کمی جیوتر ب زبان خییی ساده توضیح دادهایم؛ ولی تا همدی
جا بدانید ک ای طول موج بیشتری اثر را روی آم و چربیهای موجدود در
بافت پوست دارد .هدف اصیی در اندولیفت هم ذوم کردن چربیهای اضافی
پوست و در نتیج سفت دن آن است.
• در اندولیفت ،برخالف لیزر موهای زائد ،پرتوی لیدزر بد صدورع موضد ی و
سطسی استفاده نمی ود .ای لیزر با استفاده از فیبرهایی ب ضداامت ید
تار مو ( ۲۰۰یا  ۳۰۰میارون م ادل  ۰.۲یا  ۰.۳مییی متر) ک بد زیدر پوسدت
فرستاده ،ب بافت های عمقی تابیده می ود .لیزر بد صدورع انتادابی ،بد
تجزی ی چربیها و بازآرایی اسایت پروتئینی بافت میپردازد

مزیتهای اندولیفت
• بدون برش
• امنیت باال و کم عارض

• تنها ی
دارد

جیو ی درمانی نیاز

• زمان بهبودی ب د از عمل
بویار کوتاه بوده یا نیازی نیوت

•

بدون نیاز ب بیهو ی ( فقط بد
روش  COOLINGبی حوی ایجاد مدی
ود)

• هزین ی کم نوبت ب سایر
• روشهای لیفتینگ صورع
• بدون خونریزی و ایجاد
• خونمردگی
• دقت باال

سایر ویژگی های مهم:

•
•

•
•
•

نیازی ب بیهو ی عمومی
ندارند
زمان درمان کوتاهتر از جراحی
است.
خطراع و عوارض کمتری دارند.
برگشت پذیر هوتند
زمان بهبودی کوتاهتری دارند.

کاربردهای اندولیفت
روش اندولیفت بیشتر از هم برای درمان کمتهاجمی و بدون جراحی افتادگی پوست در زیر
پی های پایینی ،نواحی چان  ،غبغب ،گردن ،خط ف  ،گون ها و اطراف دهان استفاده می ود .ب
طور کیی هرجایی ک نیاز ب برطرف کردن افتادگی یا یی پوست وجود دا ت با د ،اندولیفت در
درمان آن ناحی موثر است.

 .1آقایان و خانمها میتوانند از ای
روش درمانی استفاده کنند.
 .2اندولیفت بیشتر بر روی صورع
وگردن انجام می ود؛ اما از
آنمیتوان برای لیفت پوست دور
ناف ،داخل ران ،بازو ،زانو ،مچ پا،
باس و لگ هم استفاده کرد.

 .1میتوان در کنار اندولیفت از
سایر روشهای جوانوازی پوست
هم استفاده کرد و مشایی از ای
بابت وجود ندارد .مثالً ترکیب
اندولیفت با هایفوتراپی میتواند
بویار موثر و مفید با د.

FACE ENDO LIFT

BODY ENDO LIFT

فروش دستگاه
Endo lift
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