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5D HIFU
Kasvojen kohotus I Juonteiden poisto I Vartalon muotoilu



HIFUn toiminnasta
•5D HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) on veitsetön, 
ei invasiivinen hoitomuoto jonka avulla saadaan tehtyä 
kulmakarvojen kohotusta, korjata leukalinjaa, madaltaa 
nasolabiaalisia juonteita, tehdä silmänympäryshoitoja ja 
ylipäätään kiristää ihoa ja parantaa sen rakennetta. 
•Keskittynyt akustinen ultraäänienergia koaguloituu 
täsmälleen haluttuun syvyyteen 8:n eri syvyyteen 
käynnistäen elimistön oman traumankorjausmekanismin, 
johon liittyy huomattava kollageeni- ja elastaanituotannon 
korostuminen, tämä korjaa ja kiristää ihoa vielä 6-8 viikkoa 
hoidon jälkeen. Hoito sopii vaikka lounastunnilla tehtäväksi, 
hoidon jälkeen on odotettavissa vain pientä punotusta, joka 
sekin laskee huomattavan nopeasti. Tulokset voivat pysyä 
jopa 18 kuukautta.



HIFU TEKNOLOGIAN EDUT

Ei-invasiivinen
Ei-invasiivinen kollageenin ja elastaanin 

tuotantoa aktivoiva menetelmä.

Tarkka kohdennus
Täsmällisellä ultraäänen kohdistamisella 

syvälle ihon SMAS kerroksiin, ei 

vahingoita ympäröivää kudosta.

Välittömät vaikutukset
Hoidon vaikutukset havaittavissa 

välittömästi hoidon jälkeen.

Tehoa yhdestä 
kerrastaHuomat tav ia  tu loks ia  va in  

yhde l lä  ho i toker ra l la .

Kestävä vaikutus
Vaikutukset kestävät jopa 12-18 
kuukautta.

Ei palautumisaikaa
Ei palautumisaikaa hoidon jälkeen. 

Paluu normaaliin päivärytmiin 

mahdollista välittömästi hoidon 

jälkeen.



5D HIFU VERRATTUNA 
NORMAALI HIFUUN

5D HIFUN suurin etu verrattuna normaalin HIFUUN on kerralla hoidettavan 

alueen laajuus. Laite tekee kymmenen hoitopistejanaa saman aikaisesti, 

joten yksittäisen hoidettavan alueen leveys on suurempi. Se parantaa 

hoidon tehokkuutta ja lyhentää hoitoaikaa jopa 90 minuutista 30 

minuuttiin.



HOIDETTAVAT ALUEET

KASVOT

Poskien kohotus 

 Ihon kiinteytys  

Ryppyjen vähentäminen

SILMÄT

Silmäluomien 

kiinteytys ja kulmien 

kohotus

KAULA

Kaulan ja dekoltee alueen kiinteytys ja 
kohotus

VARTALO

Rasvan vähennys  

Vartalon muotoilu 

 Selluliittihoidot



USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

• Miten se toimii?

• Edistyneen huipputeknologian antamien mahdollisuuksien myötä täsmällisellä ultraäänen kohdistamisella syvälle ihon Dermis- ja SMAS kerroksiin 
saadaan aikaan jopa tuhansia pieniä tehopisteitä, jotka aktivoivat kollageenisäikeiden ja elastaanin välitöntä kiristymistä, sekä aktivoida niiden 
luontaista tuotantoa pitkäkestoisesti.

• Mitä kasvojen alueita voidaan hoitaa 5D HIFU laitteella?

• Tämä hoitomuoto sopii hyvin kaikenkattavalle ihon kiinteytykselle ja ihon nuorentamiseen. Se sopii kulmien ja leukalinjan kohotukselle, suun alueen ja 
silmäkulmien juonteiden madaltamiseen.

• Millaisia tuloksia voin hoidolta odottaa?

• Heti hoidon jälkeen saadaan näkyvää tulosta, neljän viikon jälkeen huomaa näkyviä parannuksia kasvojen linjoissa sekä juonteiden ja ryppyjen 
vähenemisessä. Huomattavia parannuksia ihon kiinteytymiseen ja juonteiden madaltumiseen voidaan nähdä 6-12 viikkoa hoidon jälkeen.

• Voinko yhdistää 5D HIFU:n muihin hoitoihin?

• 5D HIFU on oma erillinen hoitonsa, mutta yhdistämällä esimerkiksi Fraktionaaliseen RF mesoterapiaan vuorokuukausin, on saatu erinomaisia tuloksia.

• Mitä koen/tunnen hoidon yhteydessä?

• HIFU hoitopää koskettaa ihoasi hoitoalue kerrallaan. Tunnet heikkoa värähtelyä ja lämpöä energian läpäistessä ihosi. Voit tuntea pientä epämukavuutta leuan 
alueella, mitta yleensä hoito ei tuota kipua. Asiasta voidaan keskustella ennen hoitoa.



USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

• Kenelle hoito sopii?

• Hoito sopii yli 30-vuotiaille, joiden iho on jo menettänyt kimmoisuuttaan, ja haluavat kohottaa ja kiinteyttää ihoa tietyiltä alueilta.

• 30-vuotiaille hoitoa käytetään lähinnä stimuloimalla kollageenin tuotantoa, ja hidastamaan ikääntymisen merkkejä.

• Suurin osa hoidoista tehdään 40- ja 50-vuotiaille.

• Hoito sopii niille, jotka haluavat kauneusleikkausten vaikutusten kestävän pidempään.

• Mikä on suositeltu hoitokerta määrä?

• Yhden hoitokerran vaikutukset kestävät 12-18 kuukautta. Sopiva hoitovali on noin 3 kuukautta Ks. 



HIFU HOIDON VAIHEET

1.Poista kaikki korut hoidettavalta alueelta, kuten kaula- 
ja korvakorut.

2.Puhdista ja kuivaa hoidettava ihoalue.

3.Jaa hoidettava ihoalue piirretyin ohjauslinjoin 
pienempiin alueisiin, saadaksesi hoidosta tarkemman.

4.Levitä väliainegeeli tasaisesti hoidettavalle ihoalueelle.

5.Pidä hoitopäätä iholla siten, että se on kevyessä 
kosketuksessa ihoon koko impulssin ajan. Älä 
kuitenkaan paina hoitopäätä voimakkaasti ihoa vasten. 
Mikäli hoitopää on irti ihosta, ultraäänen kulku estyy 
(ultraääni-impulssi ei kulje ilman välityksellä) eli kudos 
ei saa sinne tarkoitettua impulssia tai hoitopään kasetti 
saattaa vaurioitua.

6.Säädä laitteen teho asiakkaalle sopivaksi, sama teho 
ei sovi kaikille. Pyydä asiakasta kuvailemaan 
tuntemuksiaan hoidon aikana. Lämmön ja heikon 
pistelyn tunne on normaalia.

7.Käytä kosteuttavaa naamiota hoidon jälkeen.

HOIDON JÄLKEEN

1.Käytä kosteuttavaa naamiota HIFU hoidon jälkeen 
päivittäin ensimmäisen viikon ajan, sen jälkeen kaksi 
kertaa viikossa. Esimerkiksi Cliniccare naamiota tai 
Skin Candy Perfect maskia

2.Hoidon jälkeen, pidättäydy viikon ajan saunasta, 
rasittavasta liikunnasta, tupakoinnista ja alkoholista.

2. Hoidon jälkeen iho tulee suojata haitallisilta uv-
säteiltä huolellisesti.

5.On normaalia jos iho punertaa hoidon jälkeen, 
punertavuus häviää 3-5 päivän kuluessa. Voit 
levittää iholle sopivaa jälkihoitotuotetta.
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