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Na przestrzeni lat powstało wiele 
połączeń zabiegowych dla osią-
gania jak najlepszych efektów 
w gabinetach kosmetologicz-
nych. Jedną ze skuteczniejszych 
terapii ostatnich miesięcy stało 
się niewątpliwie połączenie ra-
diofrekwencji mikroigłowej RF 
z białkiem aktywnym Gen Factor. 

Twórca Gen Factor dr Wojciech 
Karwowski stworzył produkt 
w pełni kompatybilny i bezpiecz-
ny dla skóry, nawet tej, która 
znajduje się w stanie pobudzenia 
i stanu zapalnego. Dzięki zastoso-
waniu transferyn, białek immu-
nomodulujących oraz czynników 
wzrostu, pozyskanych z colo-
strum mamy szansę nie tylko na 
modulację stanu zapalnego, ale 
także na przebudowę tkanek, co 
przynosi dość szybkie rezultaty 
w walce z bliznami, głębokimi 
zmarszczkami czy ubytkami 
skóry. Połączenie białek i RF mi-
kroigłowej okazało się strzałem 
w dziesiątkę, ponieważ efekty 
uzyskujemy już po 1 zabiegu. 

RF MIKROIGŁOWA 
ROYAL FRAX

RF mikroigłowa Royal Frax to 
nowatorska metoda niechirur-
gicznej przebudowy skóry. Jest 
to połączenie fal elektromagne-
tycznych o częstotliwości fal ra-
diowych, które powodują mocne 

ogrzanie skóry właściwej z mikro-
nakłuciami skóry. Wprowadzając 
do skóry igły, stają się one elektro-
dami i dostarczają falę radiową 
tam, gdzie docelowo chcemy ją 
dostarczyć, bez utraty energii, jak 
to jest w przypadku tradycyjnej 
radiofrekwencji. Izolowane igły 
rozgrzewając się na końcu stożka, 
dostarczane do skóry właściwej 
lub tkanki podskórnej, mają za 
zadanie skrócić włókna kolageno-
we, przebudować warstwę kolage-
nową oraz wzmocnić stelaż skóry. 
Efekty pojawiają się dość szybko 
i długo się utrzymują. Połączenie 
z białkiem aktywnym Gen Fac-
tor, stosowanym bezpośrednio 
po fazie nakłuwania, pozwala na 
modulację wywołanego stanu za-
palnego oraz przyspieszenie nad-
budowy całej macierzy tkankowej. 
Otrzymujemy dzięki temu efekt 
odżywionej oraz kompleksowo 
przebudowanej skóry.

Dzięki zastosowaniu odpowied-
nich protokołów zabiegowych 
efekty osiągane przez naszych 
specjalistów są zdumiewające, 
a walka z bliznami potrądziko-
wymi czy rozstępami stała się 
dużo przyjemniejsza. Terapeuta, 
pracując ze skórą, sam dobiera 
odpowiednie parametry zabie-
gowe oraz rodzaj preparatu Gen 
Factor, a klient kontynuuje terapię 

w domu, by osiągnąć jak najlep-
sze rezultaty terapeutyczne. Za-
biegi odbywają się raz w miesiącu. 

EFEKTY ROYAL FRAX 
+ GEN FACTOR

• przebudowa skóry
• wzrost napięcia skóry
• redukcja blizn i rozstępów
• spłycenie bruzd i zmarszczek
• rozjaśnianie przebarwień
• znaczna poprawa stanu skóry

Chcesz dowiedzieć się 
więcej o zabiegu 

lub zakupić urządzenie?
Wejdź na crownofbeauty.pl

W obecnych czasach mamy do czynienia z klientem świadomym i wymagającym. Oczekuje 
on wymiernych efektów w jak najkrótszym możliwym czasie. Nowoczesna kosmetologia 

daje nam obecnie bardzo dużo możliwości pracy ze skórą, pozwalając osiągać oczekiwane 
efekty. W dużej mierze jest to zasługa terapii łączonych. Zaawansowane przypadki wymagają 
podejścia wielopłaszczyznowego, stymulując skórę na wielu jej poziomach. 

TERAPIE ŁĄCZONE
W GABINECIE KOSMETOLOGICZNYM

POŁĄCZENIE RF MIKROIGŁOWEJ 
Z BIAŁKIEM AKTYWNYM GEN FACTOR

Fot. 1 1 zabieg RF mikroigłowej z Gen Factor 01 
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Fot. 2 4 zabiegi Rf mikroigłowej z Gen factor 03. Autor: salon urody kosmetologia pedologia Natalia 
Kieszkowska w Gubinie

Fot. 3 Royal frax i Royal frax delux


