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mood szépség–egészség 

Az alakformálás tekintetében iga-
zi világújdonságnak számít, a már 
Magyarországon is elérhetô ultra-
hangos zsírbontás, melynek segítsé-
gével a diétával és mozgással nem 
ledolgozható, lokalizált, hason, 
combon, derékon és csípôn felhal-
mozódó zsírpárnák hatékony keze-
lésére nyílik lehetôség. Ez az eljá-

rás az elsô klinikailag igazolt non-
invazív, mûtétmentes alakformáló 
megoldás, amely biztonsággal és 
eredményesen semmisíti meg a zsír-
sejteket férfiak és nôk esetében egy-
aránt. Az ultrahangos zsírbontást jól 
kiegészítheti, de önállóan is alkal-
mazható a radifrekvenciás kezelés, 
amely a zsírrétegre és a bôrre hat-
va a  bôrfeszesítés, a zsírleépítés, 
a méregtelenítés és a cellulit keze-
lés területén vethetô be sikeresen. 

Rengeteg módszer és kezelé-
si eljárás segít minket napjaink-
ban abban, hogy a bôr öregedé-
sének folyamatát késleltessük, har-
monikussá tegyük és kontrolláljuk. 
A kor elôrehaladtával arcunkon a 
fô problémát általában a felszíne-
sebb, mélyebb ráncok megjelené-
se, a pigmentfoltok, a bôr általános 
minôség romlása szokta jelenteni.

A teljes arc megújítása érdeké-
ben alkalmazható forradalmian 
új, biostimulációs bôrmegújító eljá-
rás a PRP, Drakula terápia. A keze-

lés során a páciens saját, autológ, 
vérlemezkékben gazdag plazmáját 
juttatjuk vissza az arc, nyak, dekol-
tázs, illetve a kézfej bôrébe. Ebben 
a saját vérlemezke koncentrátum-
ban 7 alapvetô fehérje-természetû 
növekedési faktor, ôssejtek vala-
mint 3 sejttapasztó-molekulaként 
viselkedô fehérje található meg 
biotranszformáló anyagok, vita-
minok és ásványi anyagok mel-
let t. Hatásukra sejtszaporodás, 
ôssejt-dif ferenciálódás, valamint 
érképzôdés indul meg a bôrben, 
melynek következtében a bôr szer-
kezete megújul, visszanyeri üde, fi-
atalos ragyogását, feszessé, teltté 
válik és a ráncok elsimulnak.

Ugyancsak a teljes arc minôségi 
megújítására alkalmas a lézer-
re l  végzet t  sof t -peeling keze -
lés. A speciális, kategóriájában 
csúcsminôséget képviselô lézerrel 
végzett páciensbarát arcfiatalítás 
során a lézerfény thermolízis hatá-
sára leválasztja a felhám rétegét 25-
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30 mikron mélységig a bôrben lévô 
vízben elnyelôdve. A precíz mély-
ségszabályozás a felhám egyen-
letes leválasztását biztosítja, mely 
elôsegíti az új bôrsejtek egyenlete-
sebb és szebb regenerálódását. Így 
hatékonyan kezelhetjük a felületes 
bôrhibákat, pigmentfoltokat, felszí-
ni ráncokat, bôrünk feszesebbé, ru-
galmasabbá, üdébbé válik. Nem-
csak a már meglévô bôrhibák keze-
lésére, hanem azok megelôzésére 
is javasoljuk ezt a bôrmegújító eljá-
rást.  A felszínes és mély ráncok ke-
zelésére biztonságos, gyors és lát-
ványos módszerek állnak rendelke-
zésünkre. Attól függôen, hogy a 
ráncok kialakulásában a gravitá-
ció mellett a bôr szerkezeti változá-
sai, vagy a mimikai izmok mozgá-
sa játssza a fôszerepet, alkalmaz-
hatunk a bôr meghatározott rétegé-
be bejuttatott töltôanyagokat, vagy 
átmenetileg gátolhatjuk a ránc ki-
alakulásáért felelôs mimikai izom-
zat mozgását, illetve a két módszert 
kombinálhatjuk is. A kezelés során 
az arc úgy válik fiatalosan üdévé, 

hogy megôrzi harmóniáját, termé-
szetességét. A páciensek igényét kö-
vetve fontos, hogy olyan megoldá-
sokat találjunk az esztétikai problé-
mákra, amelyek hatékonyak, a min-
dennapi tevékenységet nem befo-
lyásolják, utókezelést nem igényel-
nek és a gyógyulási periódus nem 
tart tovább néhány napnál. Ezeket a 
módszereket diszkréten, mértéktartó 

módon és a természetesség látsza-
tának maximális megôrzésével alkal-
mazzuk megfelelve a magas szintû 
minôségi követelményeknek, hiszen 
a természetes, harmonikus szépség 
magabiztosságot ad, amely kisugár-
zik az egyénbôl.
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