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סינרון וקנדלה - 2 מותגים מובילים, חברה גלובלית אחת.

אותה המציבה  טכנולוגית  חדשנות  מציגה   סינרון 
בחזית הקדמה בתחום המכשור הרפואי לאסטטיקה.

של רים  עשו ארבעה  של  ן  ו סי י נ גה  מצי  קנדלה 
התמחות בתחום זה.

יחדיו הן משתלבות לממשק טכנולוגי חסר תקדים 
לפתרונות חדשניים בתחום האסטטי.

מרגישה  אני  בלבד,  אחד  טיפול  “אחרי 
שהפנים שלי נראות משמעותית טוב יותר - 
עם מראה צעיר, חלק ומוצק יותר. אני אסירת 

תודה עבור הטיפול.”
ג.ל. אנגליה

CO2RE
חידוש פני העור

CO2 בטכנולוגיית
פרקציונאלי
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CO2REפרקציונאלי CO2 חידוש פני העור בטכנולוגיית

מהו מכשיר

?CO2RE
לחידוש פני העור.    CO2 הוא מכשיר לייזר   CO2RE
הטיפול נעשה באמצעות לייזר פרקציונאלי, כלומר 
האנרגיה מועברת לעור במטריצה של נקודות. מבנה 
למטופל  יותר  ונוח  מהיר  טיפול  מאפשר  זה  ייחודי 
בהשוואה לטכנולוגיות מסורתיות לחידוש מראה פני 

העור – ומאפשר חזרה מהירה יותר לפעילות שגרתית.
ושיפור  CO2RE תוצאות מוכחות במיצוק העור  ל- 
המרקם, העלמת נזקי שמש ונזקי גיל, החלקת קמטוטים, 
קמטים והעלמת צלקות. ניתן לווסת את עוצמת הטיפול 
בהתאם לעומק הטיפול הרצוי. התוצאות מראות שיפור 

דרמטי:

• במיצוק העור ובמרקם העור

• בנזקי שמש ובהחלקת קמטים וקמטוטים

• בהעלמת צלקות, לרבות צלקות אקנה

האם טיפול במכשיר CO2RE מתאים עבורי?
הטיפול מתאים במיוחד לגילאי 30 ומעלה, הסובלים מנזקי 
חשיפה לשמש, כתמי גיל, קמטוטים וקמטים, בעיות מרקם, 
צלקות אקנה או הפרעות אסטטיות אחרות. זהו הטיפול 
האידיאלי להשגת מראה עור צעיר יותר ללא זמני ההחלמה 

הממושכים הכרוכים בטיפולי לייזר CO2 רגילים.

? CO2RE כיצד מתבצע הטיפול במכשיר
טרם הטיפול במכשיר מורחים את האזור המטופל בקרם 
מאלחש, אשר מסייע להגביר את נוחות הטיפול למטופל. 
יותר אגרסיבי, הרופא המטפל יכול  אם נעשה טיפול 
להמליץ על זריקת אלחוש לאזור המטופל, על תרופה 
מאלחשת לבליעה או על תרופת הרגעה למשך הטיפול. 
ניתן להשתמש במשככי כאבים על מנת להפחית את אי 

הנוחות בימים שלאחר הטיפול.

האם הטיפול במכשיר CO2RE בטוח?
כן. יש להתייעץ עם הרופא המטפל לגבי מאפייני העור 
האישיים על מנת להפחית את הסיכוי לתגובות לא רצויות.

לכמה טיפולי CO2RE אזדקק?
על פי רוב ניתן להבחין בשיפור משמעותי כבר לאחר טיפול 
בודד בשבועות שלאחר הטיפול ניתן יהיה להבחין במראה 
עור רך, חלק ומוצק יותר. קמטוטים, קמטים, כתמי שמש 

ומרקם העור יראו שיפור מיידי.

כמה זמן יחזיקו מעמד תוצאות הטיפול?
שומרים על תוצאות הטיפול בדומה   CO2RE טיפולי 
לפרוצידורות כירורגיות. עם זאת, מאפיינים אישיים כגון 
בריאות כללית, גיל והרגלי טיפוח העור יכולים להשפיע 

על תוצאות הטיפול לאורך זמן.

כיצד אחוש בתום הטיפול?
בשעות הראשונות לאחר סיום הטיפול התחושה דומה 
לכוויית שמש. תהליך התחדשות העור כולל התקלפות 
של העור באזור הטיפול במהלך 7-10 ימים לאחר הטיפול.

האם עליי לנקוט באמצעי זהירות בעקבות הטיפול?
הרופא המטפל עשוי להמליץ על טיפול אנטיביוטי מניעתי 
וקצר טווח למניעת הווצרות דלקת באזור המטופל. מומלץ 
מאד למרוח קרם מזין ולהגן על העור בקרם הגנה בעת 

חשיפה לשמש בשבועות ובחודשים שלאחר הטיפול.

האם טיפול במכשיר CO2RE מתאים עבורי?

הטיפול מתאים במיוחד לגילאי 30 ומעלה, הסובלים מנזקי 
חשיפה לשמש, כתמי גיל, קמטוטים וקמטים, בעיות מרקם, 
צלקות אקנה או הפרעות אסטטיות אחרות. זהו הטיפול 
האידיאלי להשגת מראה עור צעיר יותר ללא זמני ההחלמה 

הממושכים הכרוכים בטיפולי לייזר CO2 רגילים.

?CO2RE כיצד מתבצע הטיפול במכשיר

טרם הטיפול במכשיר מורחים את האזור המטופל בקרם 
מאלחש, אשר מסייע להגביר את נוחות הטיפול למטופל. 
אם נעשה טיפול יותר אגרסיבי, הרופא המטפל יכול להמליץ 
על זריקת אלחוש לאזור המטופל, על תרופה מאלחשת 
לבליעה או על תרופת הרגעה למשך הטיפול. ניתן להשתמש 
במשככי כאבים על מנת להפחית את אי הנוחות בימים 

שלאחר הטיפול.

האם הטיפול במכשיר CO2RE בטוח?

כן. יש להתייעץ עם הרופא המטפל לגבי מאפייני העור 
האישיים על מנת להפחית את הסיכוי לתגובות לא רצויות.

לכמה טיפולי CO2RE אזדקק?

על פי רוב ניתן להבחין בשיפור משמעותי כבר לאחר טיפול 
בודד. בשבועות שלאחר הטיפול ניתן יהיה להבחין במראה עור 
רך, חלק ומוצק יותר. קמטוטים, קמטים, כתמי שמש ומרקם 

העור יראו שיפור מיידי.

CO2 לחידוש פני העור.  CO2RE הוא מכשיר לייזר 
הטיפול נעשה באמצעות לייזר פרקציונאלי, כלומר האנרגיה 
מועברת מועברת לעור במטריצה של נקודות. מבנה ייחודי זה 
מאפשר טיפול מהיר ונוח יותר למטופל בהשוואה לטכנולוגיות 
מסורתיות לחידוש מראה פני העור – ומאפשר חזרה מהירה 

יותר לפעילות שגרתית.

ל CO2RE תוצאות מוכחות במיצוק העור ושיפור המרקם, 
העלמת נזקי שמש ונזקי גיל, החלקת קמטוטים, קמטים 

והעלמת צלקות. ניתן לווסת את עוצמת הטיפול בהתאם 

לעומק הטיפול הרצוי. התוצאות מראות שיפור דרמטי:

• במיצוק העור ובמרקם העור
• בנזקי שמש ובהחלקת קמטים וקמטוטים

• בהעלמת צלקות, לרבות צלקות אקנה.

מהו מכשיר 
?CO2RE

כמה זמן יחזיקו מעמד תוצאות הטיפול?

CO2RE שומרים על תוצאות הטיפול בדומה  טיפולי 
לפרוצידורות כירורגיות. עם זאת, מאפיינים אישיים כגון 
בריאות כללית, גיל והרגלי טיפוח העור יכולים להשפיע 

על תוצאות הטיפול לאורך זמן.

כיצד אחוש בתום הטיפול?

בשעות הראשונות לאחר סיום הטיפול התחושה דומה 
לכוויית שמש. תהליך התחדשות העור כולל התקלפות 
של העור באזור הטיפול במהלך 7-10 ימים לאחר הטיפול.

האם עליי לנקוט באמצעי זהירות בעקבות הטיפול?

הרופא המטפל עשוי להמליץ על טיפול אנטיביוטי מניעתי 
וקצר טווח למניעת הווצרות דלקת באזור המטופל. מומלץ 
מאד למרוח קרם מזין ולהגן על העור בקרם הגנה בעת 

חשיפה לשמש בשבועות ובחודשים שלאחר הטיפול.

תוצאות קליניות

4-6שבועות אחרי טיפול אחדלפני
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