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A  fiatalabbak szenvedhetnek a pattanásoktól, 
azok helyétől, azaz az aknés arcbőrtől, míg 
a 30-as, 40-es vagy idősebb korosztály a 

ráncoktól, a fokozott pigmentációtól, a fakó arcbőrtől, 
a napozás utáni sérülésektől. Mindezen problémák 
korrigálására nyújt kiváló alternatívát, megoldást a 
frakcionált széndioxid lézeres kezelés.

– Az eredmény tartós és rendkívül látványos, annak 
köszönhetően, hogy a lézeres kezelés hatására bein-
dul a regenerálódási folyamat, így a bőrben lévő kol-
lagént és rugalmas rostokat tartalmazó sejtek újra ak-
tivizálódnak, és fokozott termelésbe kezdenek – ma-
gyarázta a Fehérhajó Revital Orvos Esztétikai Center 
bőrgyógyász-kozmetológus-lézerspecialistája. – A pá-
ciens bőrének megfelelően a lé zer nya lá bok mélysé-
gét, sűrűségét és energianagyságát is tudjuk változ-
tatni. A lézernyalábok elégetik a bőr felsőbb rétegeit, 
mélyebben pedig elpárologtatják a hámsejteket, he-
geket, ereket, faggyúmirigyeket. A bőr a természetes 
védekezési funkciója miatt úgy érzékeli, mintha seb, 

sérülés keletkezne rajta. Az eljárás nemcsak a pig-
mentfoltokat halványítja és a hegek mélységét csök-
kenti, hanem szabályozza a faggyúmirigy termelődé-
sét, mindezek mellett pedig fiatalítja az arc, a nyak és 
a dekoltázs bőrét. Kisebb probléma, apróbb ráncok 
esetén elég egy kezelés, komolyabb bőrhibáknál az 
első alkalmat követően 1 hónap múlva ismételni kell. 
Az eljárás fájdalommentes, az eredmény viszont ha-
mar meglátszik, és hosszan tart, kb. 4–10 hét a kolla-
génképződés elindulása, ami hónapok múlva, sőt 
esetleg egy-két évig is fennáll. A kezelés után 2 hétig 
kerülni kell a vérbőséghez vezető testmozgásokat, va-
lamint 4 hétig nem ajánlott az agresszív arckezelés. 
Az eljárást követő néhány napban kifejezett bőrpírra, 
égő érzésre, majd a 3. naptól apró elemű hámlásra 
számíthatunk. A kezelés előtt és után legalább 4 hét-
tel kerülni kell a napozást, a szolárium használatát; így 
lehet minimalizálni a pigmentálódás veszélyét. A fer-
tőzésveszély elkerülése érdekében két-három hétig 
uszoda, szauna használata nem javasolt. 

BŐRMEGÚJÍTÁSRA IDŐRŐL IDŐRE MINDENKINEK SZÜKSÉGE VAN, FŐKÉNT EGY 
BIZONYOS KOR FELETT. AZ ŐSZI-TÉLI IDŐSZAK PEDIG KIFEJEZETTEN KEDVEZ  

A LÉZERES ELJÁRÁSOKNAK, AMELYEK CSODÁKRA KÉPESEK.

Intsen 
búcsút aknés, 

pigmentált 
bőrének!
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