
Alma Harmony XL Pro zdobyła uznanie  
lekarzy i kosmetologów na całym świecie. Na 
czym polega jej fenomen?

To wszechstronne narzędzie, które umożliwia 
łączenie różnych typów laserów i technolo-
gii podczas jednego zabiegu, co zwiększa jego 
skuteczność. Obsługuje różne zaawansowane 
technologie laserowe i inne źródła światła, takie 
jak światło podczerwone. Tym samym likwi-
duje większość problemów estetycznych i der-
matologicznych pacjentów zarówno na skórze 
twarzy, jak i całego ciała. W naszym gabinecie 
pracujemy na dwóch innowacyjnych technolo-
gicznie głowicach: Dye-VL™, która wykorzystuje 
najbezpieczniejsze dla skóry wąskopasmowe 
światło pulsacyjne i NIR™ emitującą promienio-
wanie podczerwone IR. Pierwszą głowicą usuwa 
się przebarwienia posłoneczne i hormonalne, 
rumień, zmiany naczyniowe, trądzik różowaty 
oraz działamy foto odmładzająco. Druga głowica 
pozwala poprawić jędrność i napięcie skóry twa-
rzy i ciała. Zabieg redukuje zmarszczki i bruzdy 
na twarzy, szyi i dekolcie. Dodatkowo ujędrnia 
skórę ramion, ud, brzucha i wzmacnia włókna 
kolagenowe skóry np. przed planowaną ciążą  

i obkurcza je po ciąży.  Zabieg jest formą profi-
laktyki przeciw starzeniowej w wieku 25-35 lat.

Może Pani opowiedzieć, jak wyglądają zabie-
gi usuwania zmarszczek czy przebarwień?

Bezinwazyjny termolifting Alma Harmony ba-
zuje na działaniu bliskiej podczerwieni i stop-
niowym podgrzewaniu głębszych warstw skóry, 
bez uszkodzenia naskórka. W ten sposób pobu-
dzone zostają procesy stymulujące produkcję 
kolagenu i elastyny. Bezpośrednio po zabiegu 
rozpoczyna się trwający kilka tygodni proces 
odbudowy. Zabieg można wykonać na dowol-
nym obszarze ciała. Głowica NIR Face służy do 
ujędrniania skóry twarzy, szyi i dekoltu oraz 
rąk. Głowica NIR Body pozwala na poprawę 
elastyczności skóry ramion, brzucha i kolan. Za-
bieg trwa od 30 do 60 minut i jest bezbolesny, 
zalecam wykonanie serii 4 - 6 zabiegów, efekt 
utrzymuje się do 12 miesięcy. Z kolei urządzenie 
Alma Dye-VL wychwytuje nagromadzoną w na-
skórku melaninę przez co usuwa przebarwienia 
bez powikłań. Energia przepływa wyłącznie do 
zmienionych komórek, dzięki czemu zdrowe 
komórki pozostają nienaruszone. Tutaj również 

zaleca się wykonanie serii minimum 3 zabiegów, 
co 2-3 tygodnie. 

Niektórzy wciąż myślą, że piękno musi rodzić 
się w bólach, a po zabiegu, który faktycznie 
przyniesie efekt, potrzeba długiej rekonwa-
lescencji. Jak sprawdza się ten sprzęt?

Zabieg laserowy nie musi boleć i nie zawsze 
musi wiązać się z kilkudniowym urlopem lub 
wyłączeniem z aktywności zawodowej, czego 
dowodem są te wykonane przy użyciu Alma 
Harmony. Dzięki nim możemy cieszyć się sku-
teczną i głęboką regeneracją skóry bez przery-
wania ciągłości naskórka i to w wyniku krótkiej  
i bezbolesnej terapii laserowej. Zabiegi nie wy-
magają rekonwalescencji, a pacjenci bezpo-
średnio po ich wykonywaniu mogą wrócić do 
codziennych aktywności. 

W pełnej harmonii 
Rozwój medycyny estetycznej przynosi coraz nowsze, bezpieczniejsze i bardziej  

efektywne rozwiązania, dzięki którym można poprawić wygląd i zlikwidować niedo-
skonałości szybko, bezboleśnie i bez długiej rekonwalescencji. Gwarancją sukcesu jest 

oryginalny sprzęt, który można idealnie dopasować do problemu i sprawdzony  
gabinet. Paulina Matuszewska, właścicielka Studio Paula Kosmetologia  

Estetyczna w Bielsku-Białej opowiada o multiaplikacyjnej platformie laserowej  
najnowszej generacji - Alma Harmony XL Pro.
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