BIOPTRON został laureatem pierwszej
nagrody za najlepsze urządzenie w kategorii
zabiegów anti-aging podczas 2. Europejskiego
Kongresu Medycyny Estetycznej i Anti-Aging
AMEC 2014, który miał miejsce w Paryżu,
24 – 25 października
Po sukcesie ubiegłorocznego 1. Europejskiego Kongresu Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, AMEC
2014 okazał się jeszcze bardziej udany. Kongres AMEC 2014 powstał z myślą o stworzeniu wydarzenia
z dziedziny globalnej medycyny estetycznej i anti – aging na skalę europejską. Jego opracowaniem
kierowało multispecjalistyczne podejście w dziedzinie praktyki medycyny estetycznej oraz
wielodyscyplinarne połączenie medycyny prewencyjnej i anti-aging.
Terapia Światłem BIOPTRON podczas
Europejskiego
Kongresu
Medycyny
Estetycznej i Anti-Aging AMEC 2014
w Paryżu
Terapia Światłem BIOPTRON, lider w dziedzinie
przeciwdziałania procesom starzenia się,
otrzymała pierwszą nagrodę za najlepsze
urządzenie w kategorii zabiegów anti-aging
podczas 2. Europejskiego Kongresu Medycyny
Estetycznej i Anti-Aging AMEC 2014, który miał
miejsce w Paryżu, 24 – 25 października.

Zespół ekspertów BIOPTRON (od prawej do lewej): dr Jasmina Lalosevic, dr Christian Deperdu,
dr Sanja Vranic, dr Michael T. McNamara, dr Tijana Tomic

Ceremonia rozdania nagród – AMEC Paris
Międzynarodowy zespół ekspertów medycznych
zaprezentował rezultaty Terapii Światłem
BIOPTRON w przeciwdziałaniu procesom
starzenia się. Badania kliniczne wykazały, że
Terapia Światłem BIOPTRON ma pozytywne
działanie pobudzające komórki w skórze zwane
fibroblastami, stymulując produkcję kolagenu
i elastyny. Ubytek tych dwóch białek w ludzkiej
skórze, wynikający z mijających lat oraz
działania promieni słonecznych, przejawia
się w oznakach starzenia się, tj. drobnych
liniach i zmarszczkach. Codzienna bezpieczna
i nieinwazyjna kuracja światłem BIOPTRON
trwająca zaledwie 10 minut pozwala na
usunięcie zmarszczek bez jakichkolwiek skutków
ubocznych.
Dr Christian Deperdu, dermatolog i specjalista
ds. zabiegów anti-aging z Beausoleil we Francji (w pobliżu Monaco) i dr Jasmina Lalosevic
z Belgradu w Serbii, założycielka kliniki medycyny anti-aging AestheticMed, podczas AMEC

2014 zorganizowali prezentacje na stoisku
BIOPTRON, ukazujące skuteczność i łatwość
stosowania Terapii Światłem BIOPTRON w połączeniu z różnymi popularnymi zabiegami
przeciw starzeniu się skóry: po mezoterapii
i wypełnianiu kwasem hialuronowym, terapii PRP
i liftingu twarzy nićmi typu mezo, po peelingach
i zabiegach laserowych. Zaproszeni lekarze
i specjaliści mogli podyskutować i podzielić się
własnymi doświadczeniami z udanych i skutecznych codziennych zabiegów przy wykorzystaniu
Terapii Światłem BIOPTRON.
Światło, które leczy
Światło BIOPTRON stanowi podstawę medycznej
terapii światłem i jest liderem rynku w tej dziedzinie. Terapia znajduje poparcie w 25 latach bardzo
szczegółowych i zatwierdzonych badań medycznych i naukowych. Terapia Światłem BIOPTRON
jest również skuteczna w kuracjach przeciw
starzeniu się skóry. BIOPTRON to certyfikowane
urządzenie medyczne, oparte na opatentowanej technologii światła. BIOPTRON AG jest spółką zależną firmy Zepter International, założonej
w Szwajcarii, która zajmuje się produkcją wysokiej jakości urządzeń medycznych już od 25 lat.

www.zepter.pl www.bioptron.pl

BIOPTRON dostępny jest w trzech rozmiarach.
Na całym świecie sprzedano już 3 mln tych urządzeń, dzięki czemu osiągnęły one status najbardziej skutecznego urządzenia do terapii światłem
na rynku. Urządzenie BIOPTRON jest sprzedawane w ponad 60 krajach na całym świecie.
Efekty działania światła BIOPTRON
Dr Michael McNamara, międzynarodowy opiniotwórca BIOPTRON AG, uczestniczył w kongresie AMEC 2014 jako gościnny wykładowca. Oprócz
właściwości zapobiegawczych starzeniu się skóry
Terapii Światłem BIOPTRON, dr McNamara krótko
przedstawił szerokie zastosowanie urządzenia,
które czyni BIOPTRON światowym liderem w terapii światłem: zmniejszenie bólu, szybsze i skuteczniejsze gojenie się ran, leczenie stanów zapalnych tkanek, urazów sportowych, eliminacja bólu
pleców i szyi, leczenie trądziku i innych schorzeń.
Bioptron korzystnie wpływa na zdrowie, jeśli używany jest na co dzień, może również zmniejszyć
ryzyko wystąpienia współczesnych chorób, takich
jak: zawał serca, udar mózgu czy nowotwór.
Jest nieodzownym elementem zabiegów odmładzających skórę i idealnym sposobem na codzienną
terapię domową.

