ARTYKUŁ O OKSYBRAZJI
Niniejszy artykuł poświęcony jest jednemu z najnowszych i najbardziej innowacyjnych
zabiegów kosmetycznych, jakim jest Oksybrazja.
Oksybrazja nazywana również peelingiem wodno – tlenowym, to rodzaj zabiegu
kosmetycznego, polegający na delikatnym oczyszczaniu skóry i złuszczaniu martwych komórek
naskórka za pomocą specjalnie skonstruowanego aplikatora, z którego uwalniany jest
strumień tlenu pod ciśnieniem wraz z rozproszonymi kropelkami soli fizjologicznej. Jest to
zabieg bezpieczny, bezbolesny i przyjemny, gdyż rozproszona po skórze mgiełka z soli
fizjologicznej daje miłe uczucie ochłodzenia i relaksu, nie powodując alergii. Celem zabiegu
działającego na skórę jak „bezdotykowy peeling”, jest jej odświeżenie, odmłodzenie i poprawa
wyglądu.
Zabieg ten przeznaczony jest dla osób z każdym rodzajem cery, bez względu na wiek.
Najczęściej wykonuje się go na twarzy, szyi, dekolcie oraz górnej części pleców. Ze względu na
to, że nie powoduje podrażnień, jest on skierowany do osób, którym zależy na szybkim
odświeżeniu, wygładzeniu i odmłodzeniu skóry. Dzięki swej delikatności Oksybrazja
szczególnie zalecana jest osobom z cerą wrażliwą, delikatną, naczynkową, z rozszerzonymi
porami, ze skłonnością do podrażnień i rumienia. Podczas zabiegu skóra zostaje intensywnie
dotleniona i nawilżona, a przebarwienia zostają wyrównane. Z Oksybrazji, mogą również
skorzystać osoby, które chcą zniwelować zaskórniki, zmarszczki, blizny, rozstępy, drobne
krostki i nadmierny łojotok, zmagające się z trądzikiem oraz szarą czy zmęczoną skórą.
Zastosowanie peelingu wodno – tlenowego powoduje usunięcie wszelkiego rodzaju
zanieczyszczeń, przyspiesza usuwanie zaskórników i drobnych krostek, zwęża pory i skutecznie
zmniejsza wydzielanie sebum. Zabieg ten w znacznym stopniu regeneruje skórę, zwiększając
jej elastyczność i gładkość, poprawia również stan oraz koloryt skóry szarej i zmęczonej,
nadając jej odświeżony, jasny wygląd, co sprawia, że nie widać na niej zmęczenia. Gdy zabieg
wykonywany jest na skórze tłustej, to w celu osiągnięcie maksymalnych efektów
i zadowolenia, należy go kilkakrotnie powtórzyć. Oksybrazja wspomaga leczenie trądziku, gdyż
pod wpływem wprowadzanego pod ciśnieniem tlenu eliminuje bakterie beztlenowe, które go
wywołują. Wspomaga ona także leczenie łuszczycy i znajduje zastosowanie w kuracji
przeciwłupieżowej. U osób chorych na łuszczycę, podczas zabiegu usuwane są martwe
komórki naskórka bez uszkodzenia skóry. W przypadku łupieżu i wypadania włosów w trakcie
zabiegu strumień powietrza masuje mieszki włosowe powodując lepsze ukrwienie
i dotlenienie, a tym samym wzmocnienie cebulek włosów. Strumień soli fizjologicznej
skierowany na powierzchnię skóry daje efekt mikromasażu tkanek. Mikromasaż pobudza
krążenie krwi, co skutkuje lepszym odżywieniem, dotlenieniem tkanek skórnych, stymuluje
procesy regeneracyjne i szybsze usunięcie toksyn.
Peeling wodno – tlenowy może być wykonywany doraźnie jako zabieg upiększający.
Aby utrzymać długotrwały efekt wskazane jest jednak wykonanie serii zabiegów. Jest to zabieg
dla każdego, a widoczne natychmiastowe jak i długofalowe efekty niech będą zachętą do
skorzystania z tej innowacyjnej metody.
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