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lanak. Azoknak, akik úgy érzik, hogy a kor 
előrehaladtával lazává vált a bőrük, és az 
arcuk kontúrja elvesztette a határozottsá-
gát, ugyanakkor nem a drasztikus műtéti 
utat szeretnék választani.

A vékonyszálas kontúrterápia 
minimális felgyógyulási időt 
vesz igénybe, ez is azt bizo-
nyítja, hogy milyen kíméletes 
az eljárás. Ezt az intézet mun-
katársa, dr. Poroszkai Mária 
bőrgyógyász - kozmetológus 
magyarázta el.

– Az eljárás során vékony tűk 
segítségével a bőr megfelelő 
rétegébe juttatott bio-aktív, 
teljesen felszívódó, steril szá-
lakkal dolgozunk. A multifil szálak a bőr 
rögzítésén túl, a kollagéntermelés foko-
zódását is biztosítják, valamint élénkítik a 
helyi mikrokeringést és aktiválják a rege-
nerációs folyamatokat. A minden eddiginél 
eredményesebb  eljárás során néhány hét 
alatt a fonalak a kollagéntermelés fokozá-
sával új, saját kollagénköteget hoznak létre 
a bőrben, amitől az ismét feszessé válik. 
Ezenkívül élénkítik a helyi mikrokeringést, 
és összetett regenerációs folyamatokat ak-
tiválnak a bőr kötőszöveti rétegében. Az így 

kontúrozott és megemelt arc megjelenése 
fiatalossá válik – magyarázta a doktornő. 

A vékonyszálas kontúrozás kombinálható 
a Drakula kezeléssel, lézer-
kezelésekkel, szemkörnyéki 
revitalizálással és a VIVACE 
mikrotűs frakcionált rádió-
frekvenciával. Így éveken 
át tartó, szemmel jól látha-
tó hatást érhetünk el. Az 
egészség, fiatalság nagy 
kincs, vigyázzunk rá!

Az örök fiatalság szérumát 
sajnos még nem találták 

fel, de több olyan kíméletes 
eljárás is létezik, amely 
segítségével a kisebb-

nagyobb ráncokat egy-
két évre eltüntethetjük az 

arcunkról. A kozmetológiai 
orvoslás nagy erőkkel kutat 
a legjobb megoldások után. 

Ilyen új keletű eljárás az 
úgynevezett vékonyszálas 

kontúrterápia.

Balázs Klári arcát elnézve nem győzünk csodálkoz-
ni. Egy hölgytől nem illik megkérdezni hogy hány 
éves, így mi sem szeretnénk firtatni a művésznő 
korát, ám az tény, hogy arcbőre fiatalsága egy har-
mincaséval vetekszik. De mi lehet Korda György 
kedvesének a titka? Az köztudott, hogy az énekes-
nő ellenzi a szikét, de színpadi emberként nőiessé-
ge minél további megőrzésére törekszik.

A Fehérhajó Revitál Orvosi és Esztétikai Cen-
terben több féle kezelés közül választhatnak a 
páciensek. Az egyik, a műtét nélkül arcfiatalítást 
biofonallal amit a 35 év feletti pácienseknek aján-

Nyerje vissza 
fiatalságát!
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