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TDA
SCHOONHEID DIE ONDER DE HUID BEGINT
De wetenschappelijke wereld heeft steeds
een beter en duidelijker beeld van de werking
van de huid, welke mechanismen aan de
basis liggen en welke werkstoffen ze nodig
heeft om optimaal te werken.

TDA is een gepatenteerde technologie die
een actief ingrediënt transdermaal brengt.
Vandaar trouwens het letterwoord TDA dat
staat voor TransDermale Applicatie of
toediening.

Men kan zelfs perfect lokaliseren waar deze
huidcellen zich bevinden en men heeft reeds
eeuwenlang de kennis welke actieve
ingrediënten er nodig zijn, opdat de huidcellen beter kunnen werken.

TDA is een grote stap voorwaarts in de
fundamentele huidverbetering omdat er
geen gevaar is voor roodheid noch irritatie.
Bekijk zelf het verschil tussen een standaardtoediening van een werkstof en via TDA (op
pagina 6)

Met andere woorden, alle kaarten liggen op
tafel om de huid er perfect te laten uitzien.
Om een actief ingrediënt net op die plaats in
de huid te brengen waar zij iets kan doen zijn
er heel wat technieken voor handen. Om
echter fundamenteel te werken met snel
resultaat, moet je heel diep in de huid
geraken en is vaak perforatie van de huid
noodzakelijk.
"Is het niet mogelijk om zonder perforatie in de
dieptste lagen van de huid door te dringen",
dat was het uitgangspunt voor de researchers
waardoor TDA is ontstaan.

Een transdermale toediening is dus volledig
pijnloos, meer zelfs het geeft u een gevoel
van een lokale, aangename massage. We
spreken dan ook niet over een behandeling,
maar wel over een TDA-sessie en om het nog
gemakkellijker te maken over TDA'en.
TDA'en is budgetvriendelijk en duurt niet lang.
In maximaal 20 minuten hebben wij uw
volledig gelaat geTDAt. TDA'en kan dus heel
snel en u bepaalt zelf hoe vaak.

TDA
EEN GEPATENTEERDE TECHNOLOGIEBEHet SEYO® TDA-therapiesysteem is een unieke
combinatie van medische toptechnologie en
farmaceutische actieve ingrediënten met een
uniek en gepatenteerd transportmiddel.
In detail, bestaat het volledige SEYO® TDAtherapiesysteem uit een computergestuurde
basisunit, een applicatorpen en verschillende
cosmetische werkstoffen bewaard en vers
gehouden in de gepantenteerde TDA
cartridges.
Door deze combinatie zijn objectieve
resultaten te bekomen (zie pagina 6)
die in de standaard cosmetische
behandeling nog niet mogelijk waren.

TDA is een revolutie in
dermatologische en cosmetische
celregeneratie-therapie

“WAT IS MOMENTEEL MOGELIJK
OM DE HUID TE VERBETEREN”
Hoe dieper men een cosmetische werkstof
door de huid kan laten opnemen, hoe mooier
het resultaat.
Dat is ook logisch omdat de meeste levende
huidcellen helemaal onderaan in de huid
zitten en zij fundamenteel zorgen voor
wat wij in de spiegel zien.
Tot op heden had je invasieve technieken,
zoals micronaalden, nodig om helemaal
onderaan te geraken ( zie fig. B viii ).
FIGUUR 1 Verschillende modaliteiten om een werkstof
diep in de huid te sluizen.

TDA biedt u supersonische afzetting
met nanotechnologie.
( zie fig. sectie A).

Een techniek die zonder risico's is en
waarbij de huid niet eens aangeraakt
wordt.

(A) Supersonische afzetting van werkstoffen met nanotechnologie.
(B) Systemen waarbij de werkstof moet geabsorbeerd worden door de
huid:
(i) via de haarfolikel; (ii) verbeterde absorbsie door verwijdering van de verhorende laag; (iii) thermale of radio frequentie golven waardoor microporiën onstaan ; (iv) micro- emulsies die de absorbsie bij aanbrenging verbeteren; (v) laag-frequentie ultrasoon die de huid beter doordringbaar
maakt; (vi) chemische spitstechnolige of peptides; (vii) electroporatie; (viii)
micronaalden of dermaroller.
(C) Poederinjecties
Bron: Adapted from Mitragotri, 2005

De applicatorpen vuurt een geconcentreerde jet
van micro-units met supersonische snelheid en
frequentie op de huid af. Hierdoor is iedere werkstof die via de jetstroom aangebracht wordt,
slechts 200 nanometer* (= 1/5000ste van een
milimeter) groot. De micro-units van de gekozen
cosmetische werkstof zitten in de pen zelf.
Tijdens een TDA-sessie wordt de huid niet
aangeraakt en geeft deze jetstroom u een gevoel
van een zeer lokale aangename massage.

De micro-units van de cosmetische werkstof zitten
in een cartridge die in de applicatorpen geklikt
worden.
Door deze gepatenteerde technologie is de
cosmetische werkstof uiterst zuiver, uiterst vers en
vooral slechts 200 nanometer* groot waardoor ze
perfect geplaatst kunnen worden in de huid..
* Je hebt minimaal 100 nanometer nodig om in de
hypodermis te geraken.

“ENKEL DATGENE WAT DE LEVENDE HUIDCEL BEREIKT KAN
FUNDAMENTEEL DE HUID VERBETEREN”
dr. Alexander Teslenko
Doorheen de jaren weten we perfect welke werkstof de huid mist ,
welke actieve ingrediënten we moeten aanrijken aan de huid om
er beter uit te zien en hoe we ze in de huid kunnen krijgen.
De research bestond er dus in om een fysisch aangename en
personaliseerbare technologie te ontwikkelen met als doel; de
diepere levende cellen van de huid te bereiken.
Een experiment met een oplichtende substantie toont een duidelijk
verschil tussen een standaardbehandeling en een TDA-sessie.
Daar waar de substantie niet door de eerste laag van de epidermis
geraakt (foto links) bereikt TDA ( foto rechts) de diepe delen van de
dermis voor een fundamenteel effect.

de standaard

met tda

WELKE ZONE WENST U TE TDA’EN?

1. Gezicht / hals / décolleté
Sessie van 20 minuten

3. Oog & Kraaiepootjes
Sessie van 10 minuten

2. Fronslijnen / neus /
lipcontour / mond
Sessie van 10 minuten

4. Hals en Décolleté
Sessie van 10 minuten
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BELANGRIJK
Bovenstaande prijzen zijn richtprijzen. Voor iedere zone zijn micro-units in 3 intensiteiten beschikbaar. De sessietijd is berekend op het TDA’en , een reiniging en een dieptereiniging van de zone. Reiniging en dieptereiniging zijn meeberekend in
bovenstaande richtprijzen.

UW ERKEND T DA CEN TRUM

