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˚ycie stawia przed gabinetami 
kosmetycznymi ciàgle nowe 
wyzwania. Rynek jest coraz bardziej
wymagajàcy, poniewa˝ do 
konkurencji wkroczy∏y salony 
odnowy, które przeÊcigajà si´ 
we wprowadzaniu coraz 
efektywniejszych technologii. 
Klienci zasypywani sà ofertami 
zabiegów z zakresu medycyny 
estetycznej, które majà zapewniç
szybki efekt, dlatego oczekujà 
oni natychmiastowych rezultatów. 

N awet stosowanie najlepszych kosmetyków nie
gwarantuje, ˝e te wysokie wymagania zostanà
spe∏nione. DziÊ klienci majà dost´p do szero-

kiej gamy wysokiej klasy produktów kosmetycznych i z tego
powodu oczekujà ze strony gabinetów posiadania urzàdzeƒ,
które zapewnià im o wiele lepsze efekty ni˝ tradycyjne za-
biegi manualne. Dlatego poszukiwano rozwiàzaƒ technolo-
gicznych zwi´kszajàcych przenikanie preparatów, a tym sa-
mym podnoszàcych skutecznoÊç terapii. Efektem tych po-
szukiwaƒ jest wykorzystanie zjawiska elektroporacji w ko-
smetologii. Zastosowanie tej metody pozwala wprowadzaç
substancje od˝ywcze w g∏àb skóry bez widocznego go∏ym
okiem przerywania jej ciàg∏oÊci. Dzi´ki temu nasza oferta
b´dzie atrakcyjna zarówno na tle innych gabinetów kosme-
tycznych, jak i b´dzie mog∏a konkurowaç z ofertà gabinetów
medycyny estetycznej.

Warstwa rogowa naskórka stanowi przeszkod´ dla przeni-
kania aktywnych substancji kosmetycznych. Aby poradziç

sobie z tym problemem, stosowane sà ró˝nego typu zabie-
gi, które majà na celu zapewnienie transportu preparatów
w g∏àb skóry. Niestety, ich skutecznoÊç nie by∏a zadowala-
jàca, dlatego poszukiwano innego rozwiàzania, które zwi´k-
szy∏oby efektywnoÊç zabiegów proponowanych klientom
w gabinetach kosmetycznych. Doprowadzi∏o to do odkrycia
i wykorzystania zjawiska elektroporacji w kosmetologii.  

Elektroporacja to zjawisko, które powstaje wskutek od-
dzia∏ywania na powierzchni´ skóry impulsami elektryczny-
mi o odpowiednio dobranych parametrach. Impulsowe po-
le elektryczne powoduje miejscowà  dezorganizacj´ war-
stwy rogowej, co doprowadza do powstawania mikrokana-
∏ów w skórze. Dzi´ki tej metodzie jesteÊmy w stanie poko-
naç naturalnà barier´ skóry chroniàcà nas przed przenika-
niem obcych substancji do wn´trza organizmu i wykorzy-
staç to do wprowadzania substancji aktywnych w sposób
dotàd nieosiàgalny w innych metodach.

W przeciwieƒstwie do dotychczas stosowanych inwazyj-
nych i bolesnych metod efekt „dziurawienia” skóry, jest
w tym wypadku procesem krótkotrwa∏ym i odwracalnym.
Zaledwie od kilku sekund do kilku minut po zakoƒczeniu za-
biegu kana∏y powsta∏e wskutek elektroporacji ulegajà za-
mkni´ciu. Uzyskujemy dzi´ki temu zjawisku najefektywniej-
sze wprowadzanie preparatów od˝ywczych, nawil˝ajàcych
oraz stymulujàcych procesy regeneracji w skórze, bez ko-
niecznoÊci stosowania tradycyjnej mezoterapii ig∏owej, któ-
ra niesie ze sobà ból, ryzyko powik∏aƒ i l´k przed wszelkimi
iniekcjami. 

Zastosowanie zjawiska elektroporacji dla potrzeb dzisiej-
szej kosmetologii, która dà˝y do nieustannego zwi´kszenia
skutecznoÊci zabiegów oferowanych klientom, pozwala ga-
binetom na podniesienie standardów jakoÊci Êwiadczonych
us∏ug. Ta metoda daje bardzo dobre efekty w terapiach: od-
m∏adzania skóry, likwidacji przebarwieƒ, nawil˝ania oraz
od˝ywiania, co sprawia, ˝e klienci czujà si´ bardziej usatys-
fakcjonowani, poniewa˝ efekty sà ju˝ widoczne po pierw-
szym zabiegu oraz ch´tnie kontynuujà terapi´.
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