Sonoscrub
ja Sonolift
Luottamuksesi arvoiset
ultraäänihoidot
Suomessa edelleen kehitetty tekniikka
ja hoitomenetelmät toimivat ihosi
terveydeksi ja ulkonäkösi kauneudeksi.

Sonoscrub
Se aito kivuton!
Tehokas syväpuhdistus ja
ihoa hellivä kuorinta
SONOSCRUB ultraäänihoito on
nykyaikainen, kokonaisvaltainen
tapa suorittaa kuorinta ja syvälle
ulottuva ihon puhdistus jälkiä
jättämättä, kivutta.

Erikoiskoulutettu ja valtuutettu henkilö–
kunta ja alan johtava, kymmenien
vuosien tietotaito takaa Sinulle parhaan
mahdollisen hoitotuloksen.

SONOSCRUB hoito irrottaa hetkessä
kuolleen sarveissolukon ja muuttaa
ihon pinnan sametinpehmeäksi. Syväpuhdistusvaihe liuottaa ja pehmittää
huokosissa olevan talin, rasvan ja
muut epäpuhtaudet täysin kivutta,
jättämättä jälkeäkään ihon pinnalle.
Tiedustelut:

Valtuutettu F&J bio-physio hoitopiste
www.elcos.info

Tuskinpa on kasvojen kuorinta ja puhdistus koskaan aikaisemmin ollut näin
miellyttävää, ihoystävällistä, nopeaa ja
tehokasta.
Kokeile Sinäkin Sonoscrubia. Tulet
varmasti yllättymään kuinka hoito
hemmottelee kasvojesi ihoa. Perushoito
vie aikaa vain puolisen tuntia, joten
tarvittaessa riittää lounasaikakin sen
suorittamiselle.

Sonolift kasvo

Sonolift vartalo

Se aito ihokudosta kuntouttava ja
kaunistava ultraäänihoito kasvoille!

Se aito ihokudosta silottava
ja kiinteyttävä ultraäänihoito
vartalolle

SONOLIFT hoito pehmittää ja silottaa
juonteet ja rypyt kohottaen ja raikastaen
kasvopiirteitä monesti
yllättävän nopeasti ja näyttävästi.

SONOLIFT ultraäänivartalohoito
pehmittää ja kiinteyttää ihoa
kiihdyttämällä ihokudoksen
mikronestekiertoa ja soluaineen–
vaihduntaprosesseja.
Hoito vaikuttaa tehokkaasti kudossäikeiden joustavuuden ja kimmoisuuden
lisääntymiseen. Paikalleen juuttuneet
neste- ja kuona-ainekertymien tehostu–
neen poiston kautta laskee kudospaine
ja iholla usein esiintyvä kuhmurainen
”selluliitti” -pinta silenee ja muuttuu
väriltään raikkaan ja terveen näköiseksi.

SONOLIFT ultraäänihoidon ihokudosta
kuntouttava lihaskouristuksia laukaiseva
vaikutus silottaa mm. otsan, silmäkul–
mien, suunpielen ja ylähuulen juonteita.
Hoidon kokonaisvaltainen ihokudosta,
aineenvaihduntaa ja solutoimintaa
stimuloiva sekä kosteustasapainoa
normalisoiva vaikutus antaa iholle erittäin
hyvän ennaltaehkäisevän vaikutuksen
ihon vanhenemisen merkkejä vastaan.
SONOLIFT hoitoa voidaan myös käyttää
mm. pigmenttihäiriöiden, couperosan
tai herkistyneen ihon hoitamiseen.
Kokeile Sonolift hoitoa. Jo ensimmäisestä
käsittelystä lähtien tulet nauttimaan hoidosta
ja sen tuloksista.Yksikin Sonolift käsittely
vaikuttaa ihon toimintoja kohottaen, mutta
pitempiaikaisen
tuloksen saavuttamiseksi suosittelemme,
iästä ja ihon kunnosta riippuen noin
5 – 10 hoitosarjan.

SONOLIFT vartalohoito on erittäin
hoito-/ kustannusystävällinen, sillä
käsittely suoritetaan samanaikaisesti
kahdella suurikokoisella hoitopäällä,
jolloin hoitaminen on joustava aikaa
säästävä ja hoitotulos maksimaalinen.
SONOLIFT hoidon voi menestyksekkäästi yhdistää SUDATONIC lämpöhoitoon tai ROLLXBIOVAC alipainemobilisaatiohoitoon.
Pyydä hoitajaltasi hoitosuunnitelmaehdotus.

