KARTA KLIENTA
Zabieg: RF Fale radiowe.
Dane osobowe:

Czy

Imię:

Nazwisko:

Data urodzenia:

Kod:

Miejscowość:

Ulica, numer:

Email:

Telefon:

Wiek:

Ankieta medyczna do celów zabiegu z użyciem RF Hebe*
Tak
Czy jest Pani pod stałą opieką medyczną?

Nie

Jeśli tak, to proszę o podanie powodu:

Czy ostatnio przebywała Pani w szpitalu?
Czy jest Pani w ciąży? Lub karmi piersią?
Czy jest Pani uczulona na składniki
kosmetyczne? Jeśli tak, to jakie:

Czy zażywa Pani jakieś leki?
Jeśli tak to jakie:

Czy zażywa lub zażywała Pani retinoidy?
6 miesięcy po zakończeniu kuracji
Czy w ostatnich 2 miesiącach przebyła Pani
zabiegi chirurgiczne, dermatologiczne,
operacje plastyczne lub ostrzyknięcia w
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obrębie twarzy i ciała?
Czy planuje Pani w najbliższym czasie
zabiegi chirurgiczne, dermatologiczne lub
operacje plastyczne?

Cz

Tak

Nie

Czy w miejscach zabiegowych posiada Pani
implanty lub elementy metalowe?
Czy posiada Pani rozrusznik serca, zastawkę
serca?
Czy choruje Pani na którąś z wymienionych
chorób:
Nowotwory do 5 lat po zakończeniu kuracji?
Teleangiektazję, wenektazje(kończyny
dolne)
Przeczosy, nadżerki
Przerwana ciągłość naskórka
Gorączka, stany zapalne organizmu
Gruźlica
Zaćma
Zaburzenia układu obwodowego,
zaburzenia czucia
Cukrzyca
Nadczynność tarczyce
Inne choroby o nieznanej etiologii
Wypisać:

Wskazania
· Lifting twarzy
· Lifting okolic oczu
· Lifting szyi
· Poprawa kondycji zwiotczałej skóry
· Usuwanie widoczności zmarszczek na czole
· Poprawa napięcia skóry brzucha
· Poprawa konturów pośladków i ud
· Pielęgnacja dłoni

Pielęgnacja skóry
Efekt cieplny w głębokich warstwach skóry stymuluje odnowę struktury włókien
kolagenowych.
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Po zabiegu skóra jest bardziej napięta, miękka i odmłodzona, poprawia się owal twarzy.
Cel: Redukcja zmarszczek wokół oczu i na czole. Odmładzanie skóry.
Utrata wagi
Wyszczuplanie i kształtowanie sylwetki.
Zasada działania: Komórki tłuszczowe zostają rozbite, skurczone, a następnie uwolnione.
Jednocześnie usuwane są toksyny, poprawiane krążenie krwi i wzmacnia się metabolizm
komórkowy.
Cel: Poprawa napięcia skóry brzucha. Kształtowanie sylwetki po porodzie.

Obraz z przed i po zabiegu 1. Tkanka tłuszczowa 2. Zredukowana tkanka tłuszczowa

Zalety zabiegu:


Zabieg nie chirurgiczny,



Nie wymaga zastrzyków,



Nie powoduje krwawienia,



Jest bezbolesny,



Nie prowadzi do powstania ran,



Nie powoduje blizn,



Skraca czas leczenia,



Nie wymaga izolacji po zabiegu,



Daje szybkie efekty,



Efekt jest długotrwały.
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SERIA ZABIEGOWA: RF Fale radiowe
DATA




ZABIEG

POTWERDZAM ZGODNOŚĆ
PRZEZE
MNIE
ANKIETY
MEDYCZNEJ

Oświadczam, że wszystkie odpowiedzi są zgodne z prawdą!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb firmy Łukasz
Koteluk Wizaż&Kosmetyka zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883.

Uwagi:

Jestem świadoma wyboru, oświadczam, że zostałam poinformowana o wszelkich
wskazaniach i przeciwwskazaniach oraz o pielęgnacji po zabiegu. Wyrażam zgodę na
zabieg!

Imię i nazwisko, podpis, data
Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy informacji zawartych w Karcie Klienta
Data i podpis Kosmetyczki:
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