kozmetika | kaderníctvo | nechtový design

SKENAR – nová cesta
v oblasti faceliftingu
Už v dávnych dobách hľadali ľudia rozmanité prostriedky
a spôsoby na predĺženie mladosti, sviežosti a krásy. Odvary
z bylín, mastičky, honba za elixírom mladosti stredovekými
alchymistami, či kúpele v krvi mladých dievčat – nespočetné
množstvo zaručených metód od výmyslu sveta. Niektoré
celkom príjemné, iné zase drastické. Vedecko-technický
pokrok priniesol so sebou ďalšie a ďalšie možnosti
– chemické preparáty, plastickú chirurgiu, masážne prístroje
– ponúka sa opäť množstvo odporúčaných spôsobov
nadobudnutia krásy. Väčšina z nich však vyžaduje určitý
zásah do organizmu, a to sa nám mnohým už menej pozdáva.
Krása a pôvab je pekná vec, ale nie vždy a za každú cenu.
Pokrok vo vede priniesol aj jednu veľmi zaujímavú
metódu, ktorá je vo svete už udomácnená, ale v našich podmienkach zostáva stále raritou. Napriek
vynikajúcim terapeutickým výsledkom a širokej oblasti použitia sa ešte nie dostatočne dostala do povedomia slovenskej verejnosti. Spomínaná metóda
spočíva v stimulácii zničených, zostarnutých a unavených buniek a ich regenerácii. Využíva sa pri tom
malý nenápadný prístroj vo veľkosti väčšieho diaľkového ovládania, v ktorom je zabudovaný minipočítač s názvom SKENAR. Pomenovanie vychádza
z poskladania počiatočných písmen odbornej charakteristiky prístroja – SamoKontrolujúci Energo
- Neuro - Adaptívny Regulátor. Jeho hlavné využitie
je zamerané na riešenie širokého spektra zdravotných problémov cestou zaktivizovania vlastných
rezerv organizmu. Skenar dokáže stimulovať poškodené bunky, má schopnosť ich ozdraviť, omladiť
a zregenerovať. Zároveň úzko komunikuje s najlepším lekárom, ktorý je našom vlastnom tele, a tým je
mozog. Komunikuje s ním prostredníctvom vysielaných elektroimpulzov a obnovuje narušené informačné toky medzi ním a bunkami. Keď mozog dostane korektnú informáciu o tom, že v tele sú choré
bunky alebo sa vyskytuje nejaký problém, dokáže
sám zasiahnuť a zahájiť proces samouzdravovania.
Jednoducho povedané, začne robiť protiopatrenia.
Takýmto spôsobom dokáže prístroj Skenar vyriešiť
veľké množstvo zdravotných problémov. A nielen
to. Dochádza k celkovej harmonizácii organizmu,
okrem iného aj k odbúraniu stresu. Sú to všetko faktory, ktoré majú výrazný vplyv na to, ako navonok
pôsobíme a čo vyžarujeme. A krása je aj o tom.

Aplikácia Skenar metódy funguje aj ako perfektný
facelifting bez akéhokoľvek zásahu do organizmu
či používania chemických prostriedkov. Skenar stimuluje a omladzuje bunky, napne tvárové
svalstvo. Už po aplikácii na jednej polovici tváre
vidno rozdiel. Vrásky sa postupne strácajú. Treba
však povedať, že „zázrak“ sa neuskutoční naraz,
ale aplikácií treba absolvovať viac – intenzívne
a v krátko za sebou nadväzujúcom časovom období. Počet aplikácií je veľmi individuálny, závisí
od stavu organizmu a pokožky. Pretože výsledok
„práce“ Skenaru nie je len o regenerácii a napnutí
svalstva. Ako už bolo spomenuté, prístroj Skenar
je takpovediac univerzálny riešiteľ zdravotných
problémov. Problémy pokožky nesúvisia iba so
starnutím. Pokožka je odrazom narušenia vnútorných funkcií orgánov. Či už je to prítomnosť nežiaducich baktérií a parazitov v organizme alebo
hormonálna disharmónia. Je to práve pokožka,
z ktorej sa Skenarom snímajú tieto poruchy v komunikácii s mozgom a vzápätí sa opäť Skenarom
upravuje ich spätná väzba (vrátane bakteriálnych
porúch). Jednoducho povedané, Skenar rieši problém komplexne a do hĺbky. Nejde iba o povrchovú
úpravu vzhľadu pokožky riešiacu jej elasticitu. Prítomnosť chorôb sprevádzajú rôzne fľaky, vyrážky,
zápaly. Aplikáciou Skenarom postupne miznú aj
tieto sprievodné znaky rôznych zdravotných porúch. Netreba popri tom podstupovať aj medikamentóznu liečbu. Elektrické impulzy fungujú tiež
ako lymfodrenáž – odplavujú z pleti škodliviny.
V každom prípade je výsledkom rozjasnená a vypnutá pleť, ktorá pôsobí sviežo a mlado.

Ing. Milena Lipková
riaditeľka Bioregeneračného
centra Skenar Slovakia

Skenar metódu využíva zariadenie ponúkajúce
energeticky pozitívne príjemné prostredie v oblasti Bratislavského Starého mesta. Má názov
BIOREGENERAČNÉ CENTRUM SKENAR
SLOVAKIA. Funguje už 4 roky a vystriedalo sa
tu takmer 4000 klientov. Okrem Skenar terapie
ponúka aj kvalitnú počítačovú diagnostiku, ktorá
nahradí množstvo návštev v odborných ambulanciách. Centrum je šíriteľom zdravého životného štýlu. Klientov vedie k správnemu stravovaniu
a pitnému režimu. Diétne programy a detoxikačné programy, ktoré využívajú prírodné prípravky
čínskej medicíny a zelenej výživy, tvoria jednu
z hlavných súčastí ozdravovacieho či omladzujúceho procesu u klientov centra.
Aj keď otázkam vizáže a vonkajšiemu vzhľadu
venuje pozornosť čoraz viac mužov, ešte stále je
táto oblasť predmetom záujmu predovšetkým
žien. Ženy toho nesú na svojich pleciach dosť
a je iba nízke percento tých, ktoré podstúpia pre
krásu čokoľvek. A využitím Skenar metódy sa ponúka veľmi príjemné riešenie.
Najlepšou chodiacou reklamou bioregeneračného centra je jeho riaditeľka Ing. Milena Lipková.
Jej mladícky vyzerajúca tvár bez vrások je výsledkom dlhodobého používania Skenaru a zdravého
životného štýlu. Je to jej ﬁlozoﬁa, ktorú vniesla do
svojho centra ako vklad a úspešne ho šíri ďalej.
Zároveň pribúda stále viac spokojných klientov.
Keď idú zdravie a krása ruka v ruke, človeka to
povznesie a spríjemní to jeho pohľad na svet.
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