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Tratamente revoluţionare în  
medicina anti-aging
Dr. Mervyn Patterson MBBS DCH, 
Woodford Clinics, Londra, UK

În numerele anterioare am subliniat beneficiile 
microdermabraziunii medicale ca fiind o procedură 
sigură pentru reîntinerirea nechirugicală a tenului, un 
tratament ideal pentru toate tipurile de piele, folosită 
frecvent pentru a trata sau diminua următoarele 
imperfecţiuni:

- ridurile fine,

- pielea îmbătrânită post expunere solară, 

- acneea,

- punctele negre sau cele albe,

- petele pigmentare datorate vârstei,

- hiperpigmentarea,

- tenul gras,

- pielea uscată sau mixtă.

Totuşi, pe măsură ce industria estetică şi cea de 
beauty s-au dezvoltat, atât produsele de îngrijire a 

pielii, cât şi echipamentele au fost create astfel încât 
să satisfacă piaţa consumatorilor acestora în continuă 
căutare de tratamente cu rezultate foarte bune. 

Accelafuze este un nou concept în managementul 
îmbătrânirii pielii. Este o platformă nouă de tratament 
anti-aging care combină rezultatele foarte bune ale 
microdermabraziunii cu infuzia unor cocktail-uri în 
piele (Accela). Aceste infuzii care au la bază numeroase 
studii clinice conţin principii active care stimulează 
regenerarea celulară în toate tipurile de piele, per 
ansamblu generând un efect de întinerire a pielii.
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Cele trei stadii ale tratamentului.

 
Infuziile Peel combină 3 tratamente într-o singură 
sesiune. 

1) Primul pas al procedurii este 
microdermabraziunea fără cristale (exfolierea straturilor 
superficiale ale pielii) care lasă un aspect mai proaspăt, 
mai luminos al tenului şi care-l  pregăteşte pentru o 
infuzie la nivelul dermului.

2) Al doilea pas este infuzia substanţelor cu 
ajutorul unui aplicator cu vaccum, astfel introducându-
se substanţele active mai adânc în straturile pielii. 
Procedeul este răcoritor, liniştitor şi extrem de eficace, 
rezultatul fiind un ten nou şi fin.

3) Elementul final al tratamentului este 
fototerapia LED: cu lumină roşie (efect antiinflamator, 
antialgic, de uniformizare a pigmentaţiei şi de generare 
a colagenului), lumină albastră (pentru tratamentul 
acneei), lumină galbenă (stimulare de colagen). În plus, 
opţiunea “CoolBreeze” răceşte şi catifelează pielea cu 
ajutorul unui flux uşor de aer.

Soluţiile de infuzie Accela:

Cele 3 tipuri de soluţii de infuzie au fost ştiinţific 
concepute pentru a trata diferite tipuri de piele, inclusiv 
pielea uscată, grasă, cu tendinţă acneică sau cea 
îmbătrânită.
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Infuzia de peptide.

Această soluţie este foarte eficientă în tratamentul 
anti-aging, în combaterea semnelor de îmbătrânire cum 
sunt: ridurile, petele pigmentare şi pielea agresată de 
soare (fotoîmbătrânire). Combinaţia ideală de peptide, 
aminoacizi şi vitamine stimulează producţia fibrelor de 
colagen şi elastină, pielea devenind mai frumoasă, mai 
radiantă, fără timp de recuperare după procedură.

Infuzia de hidratare.

Combinaţia de aloe vera, ceai verde, ceai alb şi 
antioxidanţi din seminţe de struguri ajută pielea să 
îşi menţină gradul de hidratare, fapt ce contribuie la 
procesul de întinerire. Imediat după procedură, pielea 
arată revitalizată şi hidratată.

Infuzia cu agent depigmentant.

Această infuzie a fost creată pentru a repara 
pielea pigmentată sau agresată de soare. Soluţia 
conţine ingrediente active naturale care suprimă 
procesul de pigmentare al pielii şi acţionează ca agent 
depigmentant pentru petele deja existente.

Întrebări frecvente.

După procedură există perioadă de recuperare?

Procedura este lipsită de durere şi fără perioadă 
de recuperare. În plus veţi beneficia de o senzaţie 
răcoroasă şi confortabilă, fiind o adevărată escapadă 
din programul dvs încărcat. Puteţi să vă programaţi un 
tratament chiar în pauza de masă.

Cât de curând o să se vadă rezultatele?

Rezultatele sunt imediate: tonusul şi luminozitatea 
tenului se îmbunătăţesc vizibil de la prima şedinţă. 
Pielea devine mai moale, mai fină şi mai sănătoasă, 
aspecte ce vor fi mai evidente în zilele următoare.

Tratamentul se poate efectua şi pe pielea închisă 
la culoare?

Spre deosebire de tratamentele laser sau IPL, acest 
tip de tratament este potrivit tuturor tipurilor de piele.

Prin această procedură se pot reduce semnele de 
îmbătrânire?
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Da, mai ales după câteva tratamente regulate (4-8), 
spaţiate la 1-2 săptămâni, rezultatele menţinându-se cu 
o şedinţă pe lună.

Cu acest tratament se pot curăţa porii?

Da, prin acest tratament se curăţă porii foarte bine 
pielea datorită procesului de peeling care îndepărtează 
bacteriile stocate în porii pielii.

De câte tratamente am nevoie pentru a schimba 
ceva?

Doctorul dvs. va evalua starea pielii dvs şi vă va face 
recomandările în ceea ce priveşte atât soluţia indicată 
pentru tenul dvs, cât şi numărul de tratamente şi 
frecvenţa acestora.

Prin combinarea mai multor terapii într-o singură 
şedinţă se obţin rezultate superioare cu platforma anti-
aging Accelafuze,rezultate care aduc un grad mare de 
satisfacţie pacienţilor, dar şi medicilor care o utilizează 
zi de zi.


