mood szépség–egészség

Esztétika és alakformálás felsô
fokon a Fehérhajó Revital Orvosi
és Esztétikai Centerben
Minden emberben él a vágy, hogy minél tovább éljen ne csak egészségesen, hanem ﬁatalosan is. Ez az igény hívta létre az orvostudományon belül az anti-aging orvoslást, amely a
szervezet egészére vonatkozóan, komplexen próbálja optimalizálni a kor elôrehaladásának
folyamatát, jelentôsen javítva az emberek életkilátásait és életminôségét. Ezt a holisztikus
szemléletet valósítjuk meg a Fehérhajó Revital Centerben is mind az alakformálás, mind az
esztétikai dermatológia terén.

Dr. Kriston Renáta
Az alakformálás tekintetében igazi világújdonságnak számít, a már
Magyarországon is elérhetô ultrahangos zsírbontás, melynek segítségével a diétával és mozgással nem
ledolgozható, lokalizált, hason,
combon, derékon és csípôn felhalmozódó zsírpárnák hatékony kezelésére nyílik lehetôség. Ez az eljá36
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rás az elsô klinikailag igazolt noninvazív, mûtétmentes alakformáló
megoldás, amely biztonsággal és
eredményesen semmisíti meg a zsírsejteket férfiak és nôk esetében egyaránt. Az ultrahangos zsírbontást jól
kiegészítheti, de önállóan is alkalmazható a radifrekvenciás kezelés,
amely a zsírrétegre és a bôrre hatva a bôrfeszesítés, a zsírleépítés,
a méregtelenítés és a cellulit kezelés területén vethetô be sikeresen.
Rengeteg módszer és kezelési eljárás segít minket napjainkban abban, hogy a bôr öregedésének folyamatát késleltessük, harmonikussá tegyük és kontrolláljuk.
A kor elôrehaladtával arcunkon a
fô problémát általában a felszínesebb, mélyebb ráncok megjelenése, a pigmentfoltok, a bôr általános
minôség romlása szokta jelenteni.
A teljes arc megújítása érdekében alkalmazható forradalmian
új, biostimulációs bôrmegújító eljárás a PRP, Drakula terápia. A keze-

lés során a páciens saját, autológ,
vérlemezkékben gazdag plazmáját
juttatjuk vissza az arc, nyak, dekoltázs, illetve a kézfej bôrébe. Ebben
a saját vérlemezke koncentrátumban 7 alapvetô fehérje-természetû
növekedési faktor, ôssejtek valamint 3 sejttapasztó-molekulaként
viselkedô fehérje található meg
biotranszformáló anyagok, vitaminok és ásványi anyagok mellett. Hatásukra sejtszaporodás,
ôssejt-differenciálódás, valamint
érképzôdés indul meg a bôrben,
melynek következtében a bôr szerkezete megújul, visszanyeri üde, fiatalos ragyogását, feszessé, teltté
válik és a ráncok elsimulnak.
Ugyancsak a teljes arc minôségi
megújítására alkalmas a lézerrel végzet t sof t-p eeling keze lés. A speciális, kategóriájában
csúcsminôséget képviselô lézerrel
végzett páciensbarát arcfiatalítás
során a lézerfény thermolízis hatására leválasztja a felhám rétegét 25-

30 mikron mélységig a bôrben lévô
vízben elnyelôdve. A precíz mélységszabályozás a felhám egyenletes leválasztását biztosítja, mely
elôsegíti az új bôrsejtek egyenletesebb és szebb regenerálódását. Így
hatékonyan kezelhetjük a felületes
bôrhibákat, pigmentfoltokat, felszíni ráncokat, bôrünk feszesebbé, rugalmasabbá, üdébbé válik. Nemcsak a már meglévô bôrhibák kezelésére, hanem azok megelôzésére
is javasoljuk ezt a bôrmegújító eljárást. A felszínes és mély ráncok kezelésére biztonságos, gyors és látványos módszerek állnak rendelkezésünkre. Attól függôen, hogy a
ráncok kialakulásában a gravitáció mellett a bôr szerkezeti változásai, vagy a mimikai izmok mozgása játssza a fôszerepet, alkalmazhatunk a bôr meghatározott rétegébe bejuttatott töltôanyagokat, vagy
átmenetileg gátolhatjuk a ránc kialakulásáért felelôs mimikai izomzat mozgását, illetve a két módszert
kombinálhatjuk is. A kezelés során
az arc úgy válik fiatalosan üdévé,

hogy megôrzi harmóniáját, természetességét. A páciensek igényét követve fontos, hogy olyan megoldásokat találjunk az esztétikai problémákra, amelyek hatékonyak, a mindennapi tevékenységet nem befolyásolják, utókezelést nem igényelnek és a gyógyulási periódus nem
tart tovább néhány napnál. Ezeket a
módszereket diszkréten, mértéktartó

módon és a természetesség látszatának maximális megôrzésével alkalmazzuk megfelelve a magas szintû
minôségi követelményeknek, hiszen
a természetes, harmonikus szépség
magabiztosságot ad, amely kisugárzik az egyénbôl.
Dr. Kriston Renáta
bõrgyógyász szakorvos,
kozmetológus
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