
Norime Jus supažindinti su BioBenéItalia kosmetika bei unikaliomis veido ir kūno estetinėmis ir 

aparatinėmis grožio procedūromis atliekamomis radijodažnio aparatu RFX3-3D. 

 

BioBenéItalia – Italijos gamtos turtų apdovanota ir mokslinių tyrimų pagrindu sukurta veido ir kūno priežiūros 

kosmetika, kuri sujungia žmogaus estetinį grožį ir emocinę gerovę. „BioBenéItalia Cosmetics“ laboratorija per 

25 metus sukūrė daugiau nei 250 kosmetikos produktų. Jų išskirtinis bruožas aromatų terapija, kurioje 

naudojami tik aukščiausios kokybės augaliniai ir eteriniai aliejai, o jų sinerginiai mišiniai naudojami procedūrų 

metu leidžia pasiekti maksimalius rezultatus. 

Naujoves pristatys ir kūno bei veido procedūras atliks grožio specialistai – kosmetologai, kurie yra parengti 

pagal vienos iš didžiausių Italijojs grožio inndustrijoje Fan.Estetika akademijos programą, kurioje dirba aukštos 

kvalifikacijos, ilgalaikę patirtį turintys specialistai 



 
 
 

Norime trumpai pristatyti BioBenéItalia produktus. 
 

BioBeneItalia kosmetika Lietuvoje 
 UAB „Efectum kosmetika“ 

BIOBENEITALIA KOSMETINĖS PRIEMONĖS YRA PRATURTINTOS NATŪRALIOMIS VEIKLIOSIOMIS MEDŽIAGOMIS 
  

 Naujiena Lietuvoje! KAŠTONŲ ALIEJUS  OLIO MASSAGGIO ALLA CASTAGNA 
Idealus vaistas mažinti celiulitą 

Kaštonų aliejus atkuria natūralią odos pusiausvyrą, ypač tai svarbu tuo atveju, jei oda yra linkusi į celiulitą. Aliejus skatina mikrocirkuliaciją, 

šalina patinimus ir neleidžia kauptis skysčiams. Reguliariai naudojama priemonė efektyviai užkerta kelią neestetiškų požymių atsiradimui ir 

gerina odos išvaizdą esant celiulitui. 

Kaštonų aliejus suteikia energijos, yra naudingas esant fiziniam ir protiniam išsekimui, tai puiki streso mažinimo priemonė. Be to, ji turi poras 

sutraukiančių ir dezinfekuojamųjų savybių, atgaivina, drėkina ir stangrina odą. Suteikia atgaivą pavargusioms kojoms, gerina kraujotaką ir 

medžiagų apykaitą, suteikia tonuso odai ir jungiamajam audiniui. 

Naudojimas - masažuojančiais judesiais tepti priemonę ant švarios odos limfos tekėjimo kryptimi.  

 
 
 
 
 



 Naujiena Lietuvoje ! VYNUOGIŲ ALIEJUS  OLIO ALL’UVA SENSATION GRAPE 
  
Nuo odos senėjimo ir celiulito keliamų problemų. 

Vynuogių aliejus yra nepaprastai minkštinantis, raminantis, maitinantis ir turtingas polinesočiaisiais reibalais bei suteikia naturalų išsigelbėjimą 

nuo odos senėjimo. Tai yra natūralus vaistas nuo odos senėjimo. 

Vynuogių aliejus gaunamas (iš raudonųjų vynuogių kauliukų) sukurtas tiek profesionaliam, tiek namų masažui atlikti. Tonizavimui ar 

atpalaidavimui, gali būti pasirenkamas kartu su esenciniais aliejais.Tinkamas naudoti atpalaiduojančiose aplinkose, tokiose kaip sveikatingumo 

ir SPA centruose. 



Naujiena Lietuvoje ! ŠAMPANO ALIEJUS  OLIO ALLO CHAMPAGNE SENSATION 
 
Šampano aliejus sukurtas drėkinti ir apsaugoti nuo senėjimo odą.  

Švelnus ir intensyviai drėkinantis aliejus, suteikia odai šilkinės odos pojūtį. Nuostabaus kvapo aliejus yra tinkamas naudoti sveikatingumo ir SPA 

centruose taip pat ir namų masažui atlikti. Šampano aliejus – puiki priemonė nuo odos senėjimo. 

 



Naujiena Lietuvoje ! GRANATŲ ALIEJUS SENSATION GRANADE OLIO AL MELOGRANO  
 
Puikaus kvapo Granatų aliejus sukurtas stangrinti odą, oda tampa elastinga ir stangri.  

Granatų aliejus - efektyvi priemonė nuo strijų. 



ARGANO ALIEJUS  OLIO DI ARGAN 

 

Kuo ARGANO aliejus toks ypatingas ir vertingas? 

  

JO SUDĖTYJE NĖRA MEDŽIAGŲ, GALINČIŲ SUKELTI ALERGIJĄ 

benènatural therapy linijos kosmetinėse priemonėse naudojamo argano aliejaus 

sudėtyje nėra jokių medžiagų, kurios galėtų sukelti alergiją, pavyzdžiui, tokių kaip 

nikelis, kvepikliai, konservantai, dažikliai, be to, šis aliejus nebuvo chemiškai 

apdorotas, todėl tinka visiems. 

Tai visiškai natūralus aliejus. Apsaugo odą nuo senėjimo. Tai drėkinamoji priemonė, 

kurios sudėtyje yra labai daug vitaminų. Stiprina kitų kremų veikliųjų medžiagų 

poveikį, jei juose nėra parafino ir vazelino. Aliejus nepalieka riebumo ir greitai 

įsigeria. Natūralus kvapas išgaruoja per kelias sekundes. 

 

Argano aliejus visuomet buvo naudojamas tradicinėje medicinoje dėl savo stebuklingų savybių, nes šis aliejus skatina žaizdų ir nudegimų gijimą, 

mažina sudirgintos ir egzemos pažeistos odos paraudimą, naudojamas vėjaraupių ir jaunatviškų spuogų sukeltiems randams gydyti. 

Kruopščių cheminių tyrimų metu nustatyta, kad argano aliejus – tai natūralus mišinys, kurio sudėtyje yra gausu įvairaus pobūdžio veikliųjų 

medžiagų (vitamino A, vitamino E, vitamino F, pagrindinių riebalų rūgščių, linolo rūgšties, omega-3, omega-6). 

Argano medis (Argania spinosa), kurio vaisiai yra naudojami argano aliejui gaminti, auga tik Maroko regione Souss – dykumos trikampyje, 

esančiame tarp Marakešo, Agadir ir Essaouira miestų Atlanto vandenyno pakrantėje. 

Veikliosios medžiagos 

Vitaminas E 

Šiuo atveju kalbama apie efektyviausią šio vitamino formą – alfa-tokoferolį, kuris sugeba apsaugoti ląstelių membranas nuo kenksmingo laisvųjų 

radikalų poveikio, pasižymi stipriomis aktioksidacinėmis ir apsauginėmis savybėmis. Apsaugo nuo senėjimo, mažina laiko sukeltus požymius, 

puikiai atstato jautrią, paraudusią, stipriai pleiskanojančią ir išsausėjusią odą. Gali būti naudojamas odos ir plaukų, bei grožio priežiūros 

procedūroms. 

Vitaminas A 

Tiesiogiai veikia kolageną ir odos tonusą. 

Vitaminas F 

Tai daugybę kosmetinių savybių turinčių linolo, linoleno ir arachidono rūgščių, pagrindinių riebalų rūgščių, tokių kaip omega-3 ir omega-6, mišinys, 

kuris gerina ląstelių membranų būklę, maitina odą ir suteikia jai švytėjimo. 



 
 

Kaip naudoti Argano aliejų 
 

  

 Maudymasis vonioje: įlašinkite į vandenį šešis ar septynis lašus. Maudymosi metu Jūsų oda bus sudrėkinta ir prisotinta vitamino E. 

  

Veidas: po vieną lašą vakare ir ryte. Aliejus nešalina raukšlių, tačiau neleidžia formuotis naujoms, kovoja su odos senėjimu. 

  

Lūžinėjantys plaukai: sušildykite kelis lašus tarp delnų. Sutepkite kiekvieną sruogą, suimkite plaukus ir segtuku prisekite juos viršugalvyje. Palikite 

veikti nuo vienos iki trijų valandų ir  išplaukite šampūnu. 

  

Strijos: nėštumo metu aliejus neleidžia formuotis strijoms, naudokite jį vietoj migdolų aliejaus. 

  

Nagai: sulašinkite kelis lašus į dubenėlį ir išspauskite kelis lašus citrinos sulčių. Įmerkite 10 minučių pirštų galiukus. Ši procedūra stiprina nagus ir 

šalina odelių perteklių. 

  

Krūtinė: suteikia stangrumo, įmasažuokite kelis lašus į odą. 

  

Žvynelinė: malšina niežėjimą ir mažina odos šerpetojimą nuo 40 iki 80 proc. Tepkite du kartus per dieną. Rezultatai pastebimi po dešimties dienų. 

  

Pragulos: tepkite du kartus per dieną. Argano aliejus ir bet kokie kremai turi būti tepami ant švarios odos. Tinka išoriniam naudojimui. 

  

Masažai: aliejus gali būti naudojamas masažams atlikti. Puikiai atpalaiduoja raumenis. 

  

 



Multivitamininis kremas CREMA MULTIVITAMINICA 

  

 

 BioBenéItalia Secrets multivitamininis kremas – tai naujos kartos kremas, minkštos ir švelnios tekstūros, malonaus citrusinių vaisių kvapo. Tai 

išskirtinės sudėties veido kremas, puikiai tinkantis visiems odos tipams, netgi jautriai ir sudirgusiai odai. Tai tikras vitaminų ir veikliųjų medžiagų 

koncentratas specialiai sukurtas tam, kad jūsų veido, kaklo ir dekoltė odai grąžintų gyvybingumą ir spindesį. 

KAIP VEIKIA 

Multivitamininis kremas, tai dieninis ir naktinis, senėjimo procesą stabdantis kremas veidui. Kremas maitina ir apsaugo odą stimuliuodamas 

ląstelių atsinaujinimą. Dėka multivitamininės formulės, tai efektyvus antioksidantas, puikus pagalbininkas prieš odos dėmes, išsausėjimą, 

dirglumą, randus ir nesenus sužeidimus, saulės išsausintos odos ar nudegimų sukeltą niežulį, taip pat efektyvi priemonė po depiliacijos.  

REZULTATAI 

Reguliariai naudojamas kremas atnaujina net keletą odos sluoksnių. Per trumpą laiką oda atgauna elastingumą, vientisumą ir prarastą 

stangrumą. Nuo pirmųjų naudojimo dienų oda tampa lygesnė, kompaktiškenė, odos spalva susivienodina, tampa glotni ir švytinti. 

 



Hialuronplus rūgšties serumas  SIERO ACIDO JALURONICO 

 

Hialurono rūgštis sugeba „surišti“ labai didelį kiekį vandens molekulių, 

todėl puikiai drėkina odą. 

Hialurono rūgšties serumas veikia giliausiuose epidermio sluoksniuose, 

suteikia odai švytėjimo, glotnumo ir stangrumo. Grąžina veido odai tonusą 

ir žvilgesį, dėka jo sudėtyje esančio jūrinio kolageno, išlygina raukšles, 

drėkina pilką ir sausą odą. Pasinaudoję šia hialurono rūgšties priemone, 

pajusite, kad jūsų oda tapo glotni ir jauna. 

Atstatomasis kremas su hialuronplus rūgštimi  CREMA RIGENERANTE ALL’ACIDO JALURONICO 

 

Šis hialurono rūgšties kremas drėkina ir stangrina odą. Mažina laiko sukeltus požymius ir neleidžia atsirasti naujiems. 

Jo sudėtyje esančio hialurono rūgšties ir  jūrinio kolageno komplekso dėka, suteikiama odai energijos ir gyvybingumo 

visai dienai. Sudėtyje yra saulės filtrų. 

 

BioBenéItalia hialurono rūgšties kremų pranašumas yra jų kaina ( žymiai mažesnė palyginti su estetinės medicinos 

gydytojų atliekamomis hialurono rūgšties injekcijomis) ir naudojimo paprastumas: pakanka reguliariai tepti kremą ant 

odos ir jūsų oda bus pamaitinta ir prisotinta  hialurono rūgšties. Ši medžiaga yra natūraliai gaminama mūsų 

organizme, bet su amžiumi jos kiekis mažėja. 

Šie produktai neleidžia vandens molekulėms „išgaruoti“ ir vienu metu apsaugo odą nuo atmosferos reiškinių poveikio 

ir kenksmingų medžiagų. Šie  produktai padeda išsaugoti natūralią odos drėgmę, atstatydamos hidrolipidinės plėvelės 

pusiausvyrą. 



Clair serumas   SIERO ANTI-MACCHIA 

 

Clair serumas odos šviesinimui   

 

Šviesinantis serumas yra naujoviškas produktas, kurio sudėtyje yra 

arbutino(kurio yra meškauogės lapuose), saldymedžio, papajos ir 

žalios arbatos. Puikiai tinka sumažinti odos dėmes ir veiksmingai 

neutralizuoti melanino formavimąsi. Sudėtyje yra saulės filtrų. 

Clair serumą rekomenduojama naudoti kartu su Clair kremu. 

 
 
 
Clair kremas  CREMA ANTI-MACCHIA 

 

Clair kremas odos šviesinimui 

 

Šviesinantis Clair kremas puikiai tinka užkirsti kelią ir mažinti odos dėmes, kurios atsiranda dėl saulės, 

amžiaus, aknės, nėštumo, mažina odos paraudimus, randus. Kremas taip pat skirtas kovoti  prieš tirozino 

pasekmes bei reguliuoti malanino kiekį. Produkte yra aktyvūs natūralūs ingredientai, kaip arbutinas, kurio 

yra meškauogės lapuose, bei vitaminas C, kurio yra žalioje arbatoje su saldymedžiu ir papaja-šios 

medžiagos stimuliuoja kolageno gamybą organizme. Taip pat produkte yra saulės filtrų skirtų UVA ir UVB 

apsaugai. Clair kremą rekomenduojama naudoti kartu su Clair serumu. 



Drėkinantis kremas riebiai ir probleminei odai  CREMA PELLE GRASSA IMPURA ACNEICA 

  

Drėkinantis kremas riebiai ir probleminei odai – minkština, drėkina, suteikia elastingumo probleminei ir riebiai odai, išlaiko odą švarią visą dieną, 

apsaugo nuo porų užsikimšimo, juodų porų susidarymo, atgaivina ląsteles ir išvalo poras nuo per didelio riebalų kiekio. 

Riebalinių liaukų ir folikulų užsikimšimas sukelia aknės atsiradimą. Šis kremas efektyviai palaiko odos švarą, neleidžia daugintis bakterijoms ir 

kauptis negyvoms raginio sluoksnio ląstelėms. 

  
 



A.H.A – GLIKOLIO RŪGŠTIS 

 
Glikolio rūgšties kremas  CREMA IDRATANTE AHA 10 % 

Glikolio rūgštis priskiriama alfa hidroksi rūgščių kategorijai. Tai gamtoje pasitaikančios natūralios rūgštys, tokios kaip pieno rūgštis (rūgštaus pieno 

rūgštis), obuolių rūgštis (gaunama iš obuolių), vyno rūgštis (gaunama iš vyno), citrinų rūgštis (gaunama iš citrusinių vaisių). Dažniausiai kosmetinių 

priemonių gamyboje naudojama glikolio rūgštis, gaunama iš cukrinių nendrių, jos molekulinis svoris yra mažesnis už kitų rūgščių molekulinį svorį (2 

anglies atomai), todėl ji geriau įsigeria į odą. 

Glikolio rūgštis turi dvigubą poveikį: pirma, ši rūgštis drėkina odą, suteikia jai glotnumo ir žvilgesio, kadangi pašalina paviršinį (suragėjusį) odos 

ląstelių sluoksnį, skatina ir lengvina ląstelių apykaitą bei užkerta kelią odos senėjimui. Glikolio rūgšties poveikis skatina greitesnį epidermio ląstelių 

(keratinocitų) dauginimąsi, todėl didėja ir dygliuotasis sluoksnis, susidedantis iš naujų ląstelių. Antra, ši rūgštis skatina fiziologinius procesus, kurių 

dėka didėja kolageno, elastino sintezė, greitėja drėkinamieji procesai ir gerėja bendra odos trofika. 

Glikolio rūgšties savybės užtikrina efektyvesnį negyvų ląstelių šalinimą ir gerina odos ląstelių apykaitą. Tai suteikia odai švytėjimo, mažina raukšles, 

išlygina odos spalvą, skatina drėkinimą, paviršinis odos sluoksnis tampa elastingas ir glotnus. Be to, kolageno ir elastino gamybos skatinimas gerina 

odos trofiką. 



Naujiena! 
LUXURY LINIJA VEIDUI 

 

 

KREMAS LUXURY 

Kremas Luxury  yra puikus tiek kaip dienos kremas, tiek kaip naktinis kremas, kuris 

padeda apsaugoti veidą nuo žalingų aplinkos poveikių, skatina drėkinimą ir stimuliuoja 

natūralių ląstelių apsaugą. 

Dėl ypatingos veikliosios medžiagos Euglena Gracilis  - jūros dumblių ekstrakto 

skatinančio fibrolastų poveikį, stimuliuoja kolageno ir elastino gamybą, be to pasižymi 

anti-nuovargio savybėmis. 

Tai būtinas naktinis sąjungininkas, kuris reaguoja į stresą, kurį per dieną   patiria oda.  

Kremą Luxury sudaro: 

– Kompleksas vitaminų  E, A, C ir Teprenono, kuris padeda odos barjerui veikti ir stiprina 

natūralią apsaugą; 

- 3 rūšių hialurono rūgštys( (didelės ir mažos molekulinės masės ir rūgštinėje formoje) iš 

žinomų drėkinančių savybių; 

- Ingredientai su antioksidantais ir alfa-hidroksikaridais, kurie padeda užtikrinti tinkamą odos 

hidrataciją; 

•Hidrolizuotas Kolagenas ir Elastinas: struktūrinės odos sudedamosios dalys su palaikymo  

ir elastingumo funkcijomis; 

•Argininas, pagrindinis amino rūgšties ph reguliatorius, skirtas ypač jautriai odai; 

Resveratrolis, antioksidantas laikomas realiu grožio eliksyru, esančiu raudonosiose 

vynuogėse, kuris padeda kovoti su raukšlėmis ir neutralizuoti senėjimo požymius. 



Džiaugiamės, kad jau ir Lietuvoje galime pasiūlyti šią išskirtinę – BioBenéItalia kosmetiką bei unikalias veido ir kūno estetines ir 
aparatines grožio procedūras. 







Vienas pagrindinių RF technologijos privalumų yra galimybė gydyti be intervencijos, t. y. alternatyva bet kokioms injekcijoms.Tai neskausminga, 

maloni, visiškai nekenksminga bei 100 procentų efektyvi procedūra. 

Kosmetinės procedūros pasitelkiant radijo dažnio aparatą RFX3-3D ir BioBenéItalia kosmetiką atliekamos be jokios chirurgo intervencijos. 

Rezultatai stebina jau po pirmos procedūros. 

 

Veido procedūros radijo dažnio aparatu RFX3-3D: 

1. Raukšlių lyginimas bei naikinimas; 

2. Veido ovalo pakėlimas; 

3. Veido odos stangrinimas; 

4. Veido raumenų tvirtinimas; 

5. Odos šviesinimas; 

6. Odos pigmento naikinimas; 

7. Intensyvus veido odos drėkinimas; 

8. Veido patempimas be operacijos. 

 

RADIODAŽNIS 

Radiodažnio naudojimas medicinoje, kuris jau taikomas daugelį metų plastinėje, pilvo ir kraujagyslių chirurgijoje bei nuskausminimo ir 

rehabilitacijoje, yra jau gerai standartizuotas.  

Prieš kelerius metus jo naudojimas buvo išplėstas iki estetinės medicinos, paverčiant jį  būtinu ir veiksmingu metodu veido ir kūno odos 

atjaunėjimui, odos nelygumų gydymui, riebalinių audinių mažinimui bei paviršinės mikrocirkuliacijos atstatymui.  

KAIP JIS VEIKIA 

Principas, kuriuo remiasi jo veikimas yra šilumos perdavimas kūno audiniams per įrengimą sujungtą su elektromedicininiu prietaisu ir 

kvadratinių bangų skleidimu (reguliuojamų amperais) su darbiniu dažniu, kuris svyruoja nuo 550 KHz iki 4000 KHz.  

Šilumos sklaida prasiskverbia gilyn nuo 2 mm iki 2-4 cm ir priklauso nuo gydomos kūno dalies.   

Riebalinių liaukų apimties sumažinimas padidėja iki visiško spuogų panaikinimo aktyvioje fazėje.  

GYDYMAS 

Kad būtų tinkamai parinkta gydymo kryptis ir įvertintas galutinis jo poveikis, prieš pradedant gydymo procesą yra būtina išankstinė odos apžiūra.  

TECHNIKA.   

Sukamaisiais judesiais ir atidžiai sekant anatomines linijas pasirinktoje srityje, procedūra atliekama su prietaisu tepant pralaidų gelį ar serumą 

(prisotiną vitaminu A, hialurono rūgštimi, gydomosiomis medžiagomis), kuris kartu padėdamas prasiskverbti radiodažnio bangoms, maitina 

paciento odą. 

 



Darbinę ir visuomeninę veiklą pacientas gali tęsti iškart po procedūros, net jei keletą valandų po procedūros gali pasireikšti nedidelis odos 

paraudimas, kuris nedelsiant pradings. Išskyrus procedūras, kurios atpalaiduoja ir tonizuoja veidą, didžioji dalis pacientų yra linkę atlikti 

procedūras po pietų arba vakarais tam, kad pasėkmės ryte nebūtų matomos.  

POVEIKIS 

Radiodažnio poveikis yra pastebimas jau po pirmos procedūros.  Dažniausiai, geriausi rezultatai yra imami pastebėti po 3-4 (savaitinių) 

procedūrų ir daugiausiai gali tęstis iki mėnesių praėjus paskutiniajai procedūrai... nes oda vis dar nenustoja keistis.  

RADIODAŽNIO ESTETIKA – sprendimas be intervencijos atpalaiduoti odą. Kitaip vadinama, ŠVELNIUOJU BIOPAKĖLIMU (BIOLIFTING‘AS) 

Radiodažnio estetika yra odą ir poodinį sluoksnį pergrupuojanti ir atjauninanti technika pastaruoju metu pradėta naudoti estetinėje medicinoje. Ji 

yra visiškai neskausminga, maloni ir atpalaiduojanti kaip masažas. Ji gali pagerinti gydomąsias vietas suteikdama odai glotnumo ir 

pasipūtimo bei veiksmingai sumažinanti jos sukritimą.  

Todėl RF estetika yra inovatyvus estetinės medicinos gydymo būdas naudojantis elektromagnetinį spinduliavimą, kuris pasirinktinai 

įsisiskverbdamas į dermą, skleidžia giluminę šilumą, o pastaroji veikia odą ir poodinį riebalinį sluoksnį.  

Vienas iš pagrindinių RF technologijos privalumų yra galimybė gydyti be intervencijos. Tiesą sakant, po atliktų procedūrų galima nedelsiant grįžti 

prie įprastos veiklos turint nebent lengvą odos paraudimą, kuris po kelių valandų pranyksta. 

Taip pat, gydymas šiuo metodu yra neskausmingas. Jis gali būti taikomas visiems odos tipams ir bet kuriuo metų laiku. Jis nepažeidžia plaukų 

folikulų ir neerzina ar nepakeičia esamo odos pigmento (apgamų).         

  

RF skleidžiama šiluma padeda: 

Naujam kologeno susiformavimui tiek ant paviršinės odos, tiek poodiniame sluoksnyje. Jo dėka visas audinys įgauna stangrumo dėl skiriamojo 

pluoštinio audinio atsistatymo ir paviršinės odos sustorėjimo.  

Nepaisant to, taikant šią technologiją palaipsniui bandomas pasiekti giluminio kolageno atsistatymas ir naujų ląstelių susiformavimas. Jos 

pakeičia senąsias ir suteikia audiniams daugiau elastingumo. Taip pat ši technologija padeda homeostazei ir iš esmės pagerina odos 

būklę pašalindama laiko paliktus pėdsakus.  

Šis procesas yra lėtesnis ir priklausomai nuo atvejo bei asmens kolageno būklės ir tęsiasi nuo dviejų ir keturių mėnesių po gydymo.    

Iš tiesų, esama histologinių tyrimų, kurie atskleidžia svarbius kolageno atsistatymo proceso pakitimus nuo šeštosios savaitės po radiodažnio 

procedūrų taikymo. 



 
REKOMENDUOJAMA PROGRAMA 

6 sistemingos savaitinės procedūros 

4 sistemingos procedūros kas 15 dienų 

1 procedūra per mėnesį (PALAIKYMAS) 

 

KOMPLIKACIJOS 

Momentinis paraudimas,  lengvas odos suerzinimas.  

 

Kaip vyksta gydymas 

 Estetinis radiodažnio gydymas atliekamas prietaisais glaudžiamais prie odos ir yra puiki raukšlių naikinimo bei audinių stiprinimo technologija.  

Reguliuojama ir vietinė estetinio radiodažnio skleidžiama šiluma stimuliuoja jungiamojo audinio ląstelių aktyvumą, t.y. ląstelių, kurios gamina 

naują kolageną, net ir tuomet, kai ląstelių atsinaujinimas yra sulėtintas dėl amžiaus. Gydyta oda vizualiai atrodo stangresnė ir tampresnė 

jau po pirmosios procedūros.  

 

Kokius poveikius ji sueikia odai?  

 RF suteikia akivaizdų odos tonuso pagerėjimą, ypatingai esant lengvo-vidutinio laipsnio odos sukritimui. 

Apart tiesioginio odos sustangrėjimo efekto, su laiku pasiekiamas bendras gydomos odos pagerėjimas, kuris suteiks jaunesnį ir sveikesnį 

efektą.  

 

Kokiais atvejais šis gydymas sėkmingas? 

 

Veido gydymas 

Veido, kaklo ir dekoltė odos stangrinimo efekas 

Veido oda kompaktiškesnė, stangresnė ir storesnė 

Akių ir nosies raukšlių atpalaidavimas 

Neatidėliotinas poveikis vokų ir raukšlių apie akis atpalaidavimui  

Ar gydymas yra skausmingas? 

Visiškai ne. Jo metu jaučiama tik maloni šiluma ties gydoma odos vieta.  

 



Po kiek laiko galima grįžti prie įprastos veiklos? 

Nedelsiant. Galimas tik pereinamasis odos paraudimas.  

 

Ar galima pastebėti akivaizdžius rezultatus jau po vienos estetinio radiodažnio procedūros? 

Taip, galima be jokios baimės atlikti procedūrą viedo ir dekoltė srityje, prieš pasidažant ir  moterims besiruošiant į ypatingą renginį, kad iškart 

būtų suteiktas 3-5 dienas trunkantis odos pakėlimas. Nepaisant to, tik nustatytos programos laikymasis galės užtikrinti ilgailaikį poveikį. 

 

Kas gali ryžtis estetiniam gydymui radiodažniu? 

Visi geros būklės ir sveikatos asmenys 

Pacientai su nedideliu odos sukritimu ir vidutinio lygio paviršinėmis veido raukšlėmis 

Pacientai, kurie nenori atlikti chirurginių stangrinimo procedūrų, bet turi akivaizdų odos sukritimą ir akivaizdžias veido raukšles. 

 







                                                  Rezultatas po dviejų procedūrų veidui radijo dažnio aparatu RFX3-3D 



Po vienos procedūros veidui naudojant BioBenéItalia kosmetiką radijo dažnio aparatu RFX3-3D buvo pasiektas iš karto matomas rezultatas.  



 
RF VACUUM 

  

RF VACUUM yra inovatyvus prietaisas, kuris leidžia pasiekti puikių rezultatų gydant žmogaus kūną nuo celiullito, riebalinių audinių, jų 
stangrumo ir nelygumo kombinuojant dvi skirtingas technologijas:  

Monopoliarinis radiodažnis (veidui ir kūnui): jis veikia šilumos sklaidos principu per įrengimus, kurie skleidžia elektromagnetines bangas. 
Prasiskverbdamos iki gilumos, jos pakelia audinių temperatūrą, kuri sukelia kolageno išsiskyrimą, t.y. praretina kolageno skaidulas. Šis 
procesas turi dvigubą poveikį. Trumpalaikį, kuris dar vadinamas suveržimu. Jis susijęs su išskaidytomis kolageno molekulėmis, kurios 
sutrumpėjusios ir pagausėjusios padidina dermos vientisumą ir vizualų jos stangrumą; antrasis per ilgesnį laikotarpį pasireiškiantis 
poveikis yra tas, jog kolageno ląstelių sumažėjimas skatina fibroblastų aktyvumą sintetinti naujai susidariusį kolageną taip, kad odos 
laisvumas ženkliai sumažėtų.  

  

Šiluminė procedūra taip pat prisodrina audinius deguonies, nuolat gerina ląstelinį metabolizmą ir kraujagyslių mikrocirkuliaciją bei tiesiogiai 
veikia riebiausius audinių taškus.       

  

Vaakuminė terapija (kūno): pasitelkus atitinkamą masažinę įrangą, galima atlikti laisvinantį/suspaudžiantį audinių masažą ties gydomomis 
vietomis, prieš tai nusprendžiant apie jų atskyrimą ir suaktyvinimą, tokiu būdu atliekant ir drenažo bei siluetinio modeliavimo procedūras.  

  

KŪNO  PROCEDŪROS 

  20 – 30 minučių procedūros metu masažas atliekamas pasitelkus RF vacuum prietaisą. Taip pat ir šiuo atveju, procedūros privalo būti 
sistemingai atliekamos vieną kart per savaitę paskiriant kosmetines procedūras, kurių tikslas būtų pašalinti netobulumus naudojant tam 
skirtus prietaisus.  

Vakuuminio efekto ir radiodažnio kombinacija tuo pat metu leidžia kovoti ne tik su tonuso nebuvimu (dėl aukščiau minėtų priežasčių), tačiau ir 
su celiulitu bei audinių laisvumu. Naudinga atkreipti dėmesį į trigubą efektą, kurį RF VACUUM veikimo galimybės gali suteikti: 

• Molekulinio metabolizmo sukeliamas deguonies prisodrinimo efektas su pastoviu mikrociKremą Luxury sudaro: 

• – Kompleksas vitaminų  E, A, C ir Teprenono, kuris padeda odos barjerui veikti ir stiprina natūralią apsaugą; 

• - 3 rūšių hialurono rūgštys( (didelės ir mažos molekulinės masės ir rūgštinėje formoje) iš žinomų drėkinančių savybių; 

• - Ingredientai su antioksidantais ir alfa-hidroksikaridais, kurie padeda užtikrinti tinkamą odos hidrataciją; 

• Hidrolizuotas Kolagenas ir Elastinas: struktūrinės odos sudedamosios dalys su palaikymo  ir elastingumo funkcijomis; 

• Argininas, pagrindinis amino rūgšties ph reguliatorius, skirtas ypač jautriai odai; 

• Resveratrolis, antioksidantas laikomas realiu grožio eliksyru, esančiu raudonosiose vynuogėse, kuris padeda kovoti su raukšlėmis ir 
neutralizuoti senėjimo požymiusrkuliacijos pagerinimu;  

 

Drenažinis efektas dėl raudonųjų kūnelių perdavimo. Jis leidžia atgaivinti ląstęlinę membraną su ženkliu skysčių praradimo sumažinimu ir taip 
pat su teigiamu poveikiu vietoms, kuriose susikaupę skysčiai. 

 

Lieknėjimo efektas dėl šilumos, kuri prasiskverbia giliai į audinius (riebialinis audinys rodo didesnį atsparumą ir dėl šios priežasties, pralaidumą 
šiluminei energijai) duodant puikius rezultatus taip pat ir vietose, kuriose susikaupę riebalai.  

  

  

 



 

Galima pasiekti teigiamų pasikeitimų taip pat ir su odos nelygumais dėl audinių regeneracijos, kuriuos, procedūros su RF VACUUM leidžia 

suaktyvinti. Norint pasiekti geresnius rezultatus, procedūrų metu patariama laikytis tikslaus maitinimo režimo ir gerti daug vandens 

drenažo efektui.     

 

PROCEDŪRŲ POVEIKIS IR KONTRAINDIKACIJOS 

  

Kliento patiriamas pojūtis yra šiluma veikiamose vietose. Po procedūriniu laikotarpiu gali pasireikšti lengvas odos paraudimas, kuris praeina per 

2-3 valandas. Tik ypač retais atvejais gali pasireikšti lengvas odos pabrinkimas ar ištinimas, kuris taip pat praeina per kelias valandas.  

Be to, kadangi veikiamose vietose gali atsirasti nedidelė hiperemija arba mažas odos sudirginimas, prieš atliekant procedūras su RF VACUUM 

derėtų vengti rūgštinių arba kitų panašių procedūrų, kurios gali sukeli intensyvų deguonies įsisavinimą arba hiperemiją.  

Procedūros yra nepatartinos (moterims kurios laukiasi arba krūtimi maitinančioms moterims, kardiologinėmis ligomis sergantiems arba širdies 

stimuliatorių nešiojantiems asmenims, asmenims turintiems rimtų problemų su raumeniniais audiniais, metalines dalis ar plokšteles 

gydomose vietose turintiems, klientams su rimtomis ir aktyviomis infekcijomis ir pan.).  

 



Sėdmenų pakėlimo ir stangrinimo procedūra atlikta vieninteliu Lietuvoje radijo dažnio aparatu RFX3-3D.  

Rezultatas matomas jau po 10 minučių.  

Procedūros metu sustangrinami bei pakeliami sėdmenys, naikinamas celiulitas. 

 



Pristatome nauja veido valymo būdą su ULTRAGARSINIU VEIDO APARATU. 

 

Kuo skiriasi nuo kitų veido valymo būdų ?  

- Saugiai pašalina negyvą , suragėjusią odą; 

- Išvalo poras; 

- Nepalieka paraudusios odos; 

-Gerina mikrocirkuliaciją odoje ir poodiniuose sluoksniuose; 

- Stiprinamas raumenų tonusas, pakeliamas veido ovalas; 

-Normalizuoja riebalinių liaukų veiklą, mažina spuogų formafimąsi; 

- Užpildomos mimikos raukšlės, naudojant profesionalią Bio Bené Italia kosmetiką 

- Stangrinama bei šviesinama veido oda; 

 

Tai saugus, moksliniais tyrimais paremtas veido valymo aparatas tik pas mus ! 

 

 
 




