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The Medical Power of Light

SmoothEyeTM 
A szemkörnyéki bőr feszesítése és a ráncok 

csökkentése non-invazív Er:YAG lézer kezeléssel

• Javítja a bőr rugalmasságát, szerkezetét és tónusát
• Stimulálja a kollagén újrastruktúrálását és új   
 kollagén képződését
• Minimális lábadozási idő
• Kíméletes, gyors és non-invazív
• Biztonságos és pontosan szabályozott



Mi az a SmoothEyeTM?
A SmoothEyeTM egy új és izgalmas, a bőrt nem sértő Fotona 
SMOOTH® kezelési mód a szemkörnyéki bőr feszesítésére 
és a szemkörnyéki ráncok csökkentésére. A SmoothEyeTM 
nagymértékben feszesíti a szemhéjak és a szem környékének 
megereszkedett, idősödő bőrét. A kezelés minimális lábadozási 
időt igényel és biztosítja a páciens maximális kényelmét, 
így az egyik legkeresettebb non-invazív kozmetológiai 
beavatkozásnak számít.

Már néhány kezelés után javítja a bőr rugalmasságát, 
szerkezetét és tónusát, valamint jelentősen csökkenti a 
ráncokat.

A SMOOTH® mód előnyei
A Fotona forradalmi, a bőrt nem sértő SMOOTH® kezelési 
módja a bőrt finoman, szinte "tollszerűen", felszínét kímélve 
kezeli. Nem okoz vérzést és pontosan kontrollált hőhatással 
dolgozik. Az optikai energiát egy különleges, a másodpercnél 
rövidebb idejű impulzus-szekvenciaként adja le, mely 
megelőzi a hőmérséklet megemelkedését a bőr felszínén, a 

szöveten belül pedig néhány száz mikrométeren belül képes 
egységes melegedést kiváltani A SMOOTH® mód ideális a bőr 
feszességének növelésére. Az intenzív, szabályozott felszíni 
szövetmelegítés stimulálja a kollagén újrastruktúrálását és új 
kollagén képződését. Az eredmény: átfogó javulás a szem körül 
mind a ráncokban, mind a kezelt területek ernyedtségében, 
rugalmasságában.

A SmoothEyeTM
 kezelés elsajátítása 

A SmoothEyeTM kezelés oktatását a Laser And Health 
Academy (www.laserandhealth.com) biztosítja a Fotona 
minimál invazív esztétikai kezeléseivel kapcsolatos gyakorlati 
képzés részeként, az orvosi lézertechnológia szakértőinek 
irányítása alatt. Az átfogó gyakorlati képzés során a résztvevők 
élő demonstrációkon vesznek részt és mélyreható ismereteket 
szereznek a lézer-szövet interakciókról. A képzés során kellő 
betekintés nyerhető a non-invazív esztétikai kezelések és 
egyéb, a Fotona lézeres rendszereivel elvégezhető eljárások 
alapjaiba.

Amennyiben többet szeretne megtudni a SmoothEyeTM -ról és arról, hogy az SP 
Dynamis mit tehet az Ön praxisáért, még ma lépjen kapcsolatba a Fotonával az 

info@fotona.hu címen.

SmoothEyeTM: egy biztonságos, minimál invazív, a bőrt nem sértő, hőhatáson alapuló kezelés
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Jong-Gu Kim, M.D. 
Oracle Bőrgyógyászati Rendelő, Shinbu-Dong, Dongnam-Gu, 
Cseonan, Dél-Korea
„Már néhány SMOOTH® móddal történő kezelést követően 
egyértelmű csökkenés látható a szem alatti ráncok mennyiségében 
és megjelenésében. Pácienseim rendkívül elégedettek az ezzel 
a technikával elért eredményekkel. A kezelésen átesett összes 
páciens esetében drámai módon csökkent a szem alatti ráncok 
mennyisége.”

Pham Huu Nghi, M.D., Ph.D. 
Venus Medi Esztétikai Rendelő, Hanoi, Vietnám 
"A kezelés rendkívül jól működik. A szemek alatti táskák csökkentéséhez 
általában invazív műtéti megoldásra van szükség, melynek mellékhatásai 
lehetnek. Ennek a lézer-alapú módszernek a fő előnye a kezelés non-
invazív jellege, mellyel biztonságosan csökkenthetőek a szemek alatti 
táskák. Ez a módszer valódi áttörést jelent, melyhez hasonlót sem láttunk 
még ezen a területen.”
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Utolsó
impulzus

Első
impulzus

Második
impulzus

Optimal sequence of sub–ablative micro pulses

SMOOTH Mode pulseüzemmód

Szub-ablatív mikroimpulzusok optimális sorozata


