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BLOOMEA® PRZEDSTAWIA MODELING SKÓRY ZA POMOCĄ
TECHNOLOGII „TRIO M.M.L.”
10 LAT DOŚWIADCZEŃ CHIRURGÓW PLASTYKÓW PRZEKAZANE W RĘCE KOSMETOLOGÓW

Modeling SKÓRY za pomocą urządzenia
Bloomea® to zabieg bazujący na trzech
podstawowych działaniach ukrytych pod
skrótem technologii TRIO M.M.L . Bloomea®
przez 10 lat była wykorzystywana przez
francuskich chirurgów plastycznych głównie w
zabiegach pooperacyjnych w celu
przyśpieszenia leczenia blizn czy rozstępów.
Z czasem bazując na badaniach
histologicznych 5 warstw naskórka odkryto
wyjątkowe działanie technologii TRIO M.M.L w
zabiegach kosmetologicznych takich jak:
1. zabiegi anti age
2. zabiegi ujędrniające
3. zabiegi depigmentacyjne
4. usuwanie zmarszczek, rozstępów, bruzd
potrądzikowych i inne.

Technologia TRIO M.M.L
1. MAKROEKSFOLIACJA
Na początku każdego zabiegu bezpośrednio na
oczach klienta otwierany zostaje tip
złuszczający (dostosowany do rodzaju
zabiegu), a następnie montowany w głowicy
zabiegowej. Dzięki różnorodnym technikom
pracy, zdywersyfikowanemu ziarnicowaniu
oraz bezpośredniej pracy oscylacyjnej głowicy
w pierwszym etapie zabiegu możemy
przeprowadzić MAKROEKSFOLIACJĘ na
kilku poziomach. Począwszy od delikatnego
peelingu a na efekcie resurfacingu laserowego
skończywszy. Tak przygotowana skóra jest
gotowa do przyjęcia bogatego w składniki
aktywne (kwas hialuronowy, elastyna,
kolagen) koktajlu Bloomea.

Technologia TRIO M.M.L
2. MIKROWIBRACJA
Po pierwszej fazie wprowadzającej zdejmujemy tip
złuszczający i instalujemy tip, który ma za zadanie
wprowadzić wewnątrztkankowo jak najwięcej substancji
odżywczych. Na skórę pacjenta nakładamy kilka kropel
kremowego koktajlu Blooméa® bogatego w elastynę,
kolagen i kwas hialuronowy. W tym momencie zaczyna
się innowacja fazy drugiej. W zależności od wybranej
procedury, którą chcemy przeprowadzić u pacjenta
wprowadzamy głowicę w drgania oscylacyjne wysokiej
częstotliwości, które delikatnie stymulując skórę do pracy
pozwalają na otwarcie kanalików i kolejno za pomocą
podczerwieni (633 nm) wprowadzić aktywny koktajl
nawet do poziomu skóry właściwej. W czasie
równoległym urządzenie emituje wiązkę laserową
penetrującą do poziomu kolagenu rozpoczynając trzecią
fazę zabiegu LUMINOTERAPIĘ. Rozpoczyna się proces
neokolagenezy.

Technologia TRIO M.M.L
3. LUMINOTERAPIA
Jednoczesne oddziaływanie światła w bliskiej
podczerwieni (633nm) pozwala dopełnić terapię w
technologii TRIO M.L.L. Udowodniona skuteczność
penetracji tej długości fali i doskonałe powinowactwo do
warstwy kolagenowej pozwala na dynamiczne
przyśpieszenie
procesów
odbudowy
łańcuchów
kolagenowych oraz równoczesne namnażanie elastyny i
fibroblastów.
Zabieg jest całkowicie bezbolesny. W przypadku
zabiegów leczniczych, czy też mających dać efekt
resurfacingu laserowego zaleca się na koniec
zastosowanie maski biocellulozowej bogatej w kwas
hialuronowy, aloes i elastynę.
W trakcie trwania każdej serii zabiegowej zaleca się
stosowanie w domu kremowego koktajlu Bloomea na
bazie kwasu HA przez cały czas jej trwania.

1. ELASTYNA
Wbrew powszechnemu przekonaniu to
Elastyna jest numerem jeden w strukturze
naszej skóry i odpowiada za jej bazową
plastyczność i elastyczność w znacznie
większym stopniu niż kolagen.
Sekcja histologiczna: przed zabiegiem

Badania histologiczne przeprowadzone
przed i po 4 procedurach wykazują
namnożenie elastyny aż w 20% in process
do
fazy
wyjściowej
co
jest
porównywalnym efektem do zabiegów
resurfacingu laserowego.

Sekcja histologiczna: po 4 zabiegach

2. WARSTWA ROGOWA
Badania histologiczne przeprowadzone
przed i po 4 procedurach wykazują
znaczne i natychmiastowe wygładzenie
skóry (warstwy rogowej) co wyjaśnia
dlaczego skóra odrazu staje się miękka w
dotyku,
bardziej
promienna
i
zdecydowanie rozjaśniona.

Sekcja histologiczna: przed zabiegiem

Sekcja histologiczna: po 4 zabiegach

Rozstępy na pośladkach

Rozstępy na piersiach

Blizny potrądzikowe

UDOWODNIONA SKUTECZNOŚĆ

Przebarwienia posłoneczne

Lentigo

Blizny potrądzikowe

UDOWODNIONA SKUTECZNOŚĆ

Obszary zabiegowe i rodzaje procedur
ROZSTĘPY
•

pociążowe (piersi, biust)

•

pooperacyjne

•

wynikające z nadmiernej wagi

•

wynikające z gwałtownego wzrostu

•

obejmujące wszystkie obszary ciała.

TWARZ
•

blizny potrądzikowe

•

redukcja zmarszczek

•

przebarwienia posłoneczne

•

wygładzenie i napięcie

•

przywrócenie miękkości

•

dotlenienie

•

głębokie nawilżenie

•

mechaniczny resurfacing laserowy

Obszary zabiegowe i rodzaje procedur
DŁONIE
•

odmłodzenie

•

przebarwienia posłoneczne

•

wygładzenie i napięcie

•

przywrócenie miękkości

SZYJA I DEKOLT
•

wygładzenie i napięcie

•

przywrócenie miękkości

•

dotlenienie

•

głębokie nawilżenie

•

mechaniczny resurfacing laserowy

Cosmoprof Hongkong

Międzynarodowy Kongres Medycyny Estetycznej
Paryż 2015

Nagroda w kategorii
INNOWACJA ROKU 2016
APARATURA KOSMETYCZNA

Nagroda imienia H. Pierantoni w Kategorii Innowacyjny
Produkt W Zabiegach Estetycznych 2015

Kongres LNE Paryż
Nagroda w kategorii NAJLEPSZY
ZABIEG KOSMETYCZNY 2016

PODSUMOWANIE:

główne zastosowania urządzenia Bloomea to przede wszystkim zabiegi na twarz dające efekt resurfacingu laserowego. A
co za tym się kryje za pomocą 3 synergicznych akcji: Makroeksfoliacji, Mikroprądów i Luminoterapii doprowadzamy do:
- poprawy napięcia
- wymodelowania owalu twarzy
- redukcji zmarszczek i przebarwień
- zagęszczenia skóry
- oraz bardzo mocnego nawilżenia i dotlenienia.
W zabiegach na ciało wykorzystujemy Bloomea głównie w redukcji rozstępów oraz blizn pooperacyjnych i powypadkowych.
Urządzeniem możemy pracować przez cały rok. Można wykonywać zabiegi na skórach bardzo suchych, naczyniowych
(łącznie z rozległymi teleangiektazjami) oraz bardzo cienkich. Zabieg można łączyć z kwasami, falą radiową, laserem
diodowym a także na życzenie istnieje możliwość opracowania indywidualnych dla Gabinetu protokołów
zabiegowych uwzględniających wykorzystanie aparatu Bloomea i linii kosmetycznych, na których Pracuje dany gabiet.
Czas trwania zabiegu w zależności od wskazań to od 20 min do 60 min pracy.

Kontakt:
www.facebook.com/dostawcasprzetukosmetycznego
www.facebook.com/bloomeapolska
Serwis: +48 509 375 336
Szkolenia: +48 735 001 903

