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MEDICAL

ALMA-Q
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ В ЕДНА

ЛАЗЕРНА СИСТЕМА
Лазерът Alma-Q е революционна система, която предлага различни възможности в естетичната дерматология, сред които е и 
заличаването на пигментации, петна и татуировки. Иновативната базова технология разполага с различни приставки, чрез които 
се генерират различни дължини и интензитет на вълната. Това дава богата гама от възможности за въздействие на различни 
нива. За работата с Alma-Q при премахването на петна, пигментации и татуировки, говори д-р Ана Пейкова.

ПРЕМАХВАНЕ НА ТАТУИРОВКИ 
Едно от предимствата на този апарат е премахването на всякакви пигментации - естестве-
ни и изкуствени. Alma-Q е изключително подходящ за хора, които са татуирали върху тялото 
си името на човек, когото вече не обичат, или са променили мнението си с течение на вре-
мето. Апаратът въздейства върху целия цветови диапазон – зелено, синьо, жълто, оранжево. 
Някои татуировки изчезват напълно, други избледняват. Това зависи от много фактори - от 
вида пигмент, от кожата, от начина на татуиране, от времето, което е минало. Процедура-
та представлява разбиване на пигментните частици на татуировката, напълно безопасно и 
безболезнено, без риск от увреждане на кожата, поява на белези или хиперпигментации.

ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИ ПИГМЕНТАЦИИ 
Появата на естествените пигментации, петна или мелазма (неравномерни оцветявания 
по кожата) се обуславя от разпределението на меланина върху кожата под влияние на 
редица фактори -  напредването на възрастта, слънчевите лъчи, някои заболявания или 
хормонален дисбаланс. Alma-Q успешно се справя със заличаването на тези петна и несъ-
вършенства. Този вид лазерна система не просто ги премахва, но предотвратява тяхната 
повторна поява, като изсветлява пигментираните слоеве. Това прави Alma-Q най-добрият 
метод за работа с естествените пигментации. Процедурите са подходящи за всеки тип 
кожа, ефикасни са, с дълготраен резултат и незабавен видим ефект.

ТРЕТИРАНЕ НА ВЕНИ И КАПИЛЯРИ
Друга иновативна възможност на Alma-Q се дължи на специална приставка, която третира 
малките капилярчета, които понякога се появяват дори в ранна детска възраст. Доста 
ефективен е лазерът при третиране на т.нар. spider veins или паякообразните вени. Друга 
приставка на уреда с по-дълъг импулс въздейства върху дълбоките вени по краката. Трети-
рането е безопасно, бързо и безболезнено. Резултатът е красива и гладка кожа, без неесте-
тични и болезнени разширени вени, капиляри или неприятни усещания, произтичащи от тън-
ката и уязвима в тези зони кожа. Технологията на Alma-Q не нарушава целостта на кожата.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Рак на кожата, бременност и кърмене.

Д-р Ана Пейко-
ва, естетичен 
дерматолог и 
собственик на 

клиника
„Дерма Елит“

Този вид лазерна 

система не само 

премахва пиг-

ментациите, 

но предотвра-

тява тяхната 

повторна поява, 

като изсветля-

ва пигментира-

ните слоеве.

Alma-Q дава богата гама от възможности за 

въздействие на различни нива.

За контакти: Клиника „Дерма Елит“
София, ул. Дукатска планина 18 (до Пирогов), тел.: 0888 300 613, 02 953 0310


