
τοσεσ μονο Χρειαζονται για να γινει το δερμα σου πιο ομορφο.

Πώς να áðïêôÞóåéò  
δέρμα πιο νεανικό óå 12 ìÝñåò

Τ ο νέο μη επεμβατικό πρωτόκολλο για να 
αποκτήσει το δέρμα σύντομα πιο νεανι-
κή όψη λέγεται Triple Stage Antiaging 

και περιλαμβάνει τα εξής τρία βήματα:
 Βήμα 1ο  Εφαρμογή της “Sfumato” τεχνικής 
Είναι μια νέα επαναστατική μέθοδος χρησιμοποί-
ησης του υαλουρονικού οξέος και του Botox/
Dysport για την ανανέωση του προσώπου χωρίς 
νυστέρι. Η μοναδικότητά της έγκειται στις επάλλη-
λες στρώσεις με υαλουρονικό οξύ διαφορετικού 
είδους και στη συνδυαστική χρήση του Botox/ 
Dysport σε περιοχές που άλλοτε θεωρούνταν 
απαγορευμένες, όπως στις παρειές (Mesobotox), 
στο λαιμό (Nefertiti lift) κ.λπ.
 Βήμα 2ο  Σύσφιγξη με Fractora Firm
Την ίδια μέρα ή στην επόμενη επίσκεψη ο ειδικός 
εστιάζει στη δερματική χαλάρωση σε πρόσωπο, 
λαιμό ή και σώμα. Χάρη στο εξελιγμένο μηχάνημα 

ραδιοσυχνότητων Fractora Firm, το πρόβλημα 
μπορεί να αντιμετωπιστεί γρήγορα, με μη επεμβα-
τικό τρόπο. Η τεχνολογία εξασφαλίζει τη μέγιστη 
δυνατή σύσφιγξη στις βαθύτερες στιβάδες του 
δέρματος. Η εκπεμπόμενη ενέργεια διεγείρει την 
παραγωγή κολλαγόνου και συσφίγγει τα διάφορα 
στρώματα της επιδερμίδας, βελτιώνοντας την όψη 
της. Ο αριθμός των συνεδριών εξαρτάται από το 
πόσο εκτεταμένη είναι η χαλάρωση, αλλά γενικά 
χρειάζονται 5-6 συνεδρίες ανά 10-15 ημέρες.
 Βήμα 3ο  Η αυτόλογη μεσοθεραπεία (PRP)
Περίπου 10 ημέρες μετά την πρώτη επίσκεψη 
μπορείς να δοκιμάσεις την αυτόλογη μεσοθερα-
πεία, η οποία ενδείκνυται για αντιγήρανση και 
λάμψη στο πρόσωπο. Η θεραπεία είναι ιδανική 
για την πρόληψη και μείωση των ρυτίδων ακόμα 
και σε χέρια και ντεκολτέ, καθώς και για ενυδά-
τωση και βελτίωση της ποιότητας του δέρματος.
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Το αποτέ- 
λεσμα του PRP  

διαρκεί περισσότερο 
από ό,τι με οποια- 
δήποτε άλλη παρα- 
δοσιακή μέθοδο  

ίδιου τύπου. 

 Ο ι κιρσοί των κάτω άκρων είναι 
συχνό πρόβλημα στις μεσο-
γειακές χώρες. Υπολογί-

ζεται ότι στην Ελλάδα το 70% των 
γυναικών πάσχουν από κάποιου 
είδους φλεβική πάθηση. 
Τι είναι
Κιρσοί ονομάζονται οι διατεταμένες 
επιφανειακές φλέβες στα πόδια. Οι 
αιτίες που προκαλούν κιρσούς είναι η 
κληρονομικότητα, η εγκυμοσύνη, η ορ-
θοστασία, η καθιστική ζωή και τα τραύματα. 
Οι επιπλοκές των κιρσών είναι το οίδημα των 
κάτω άκρων, οι κράμπες, το «κάψιμο» στα πόδια, η 
αίσθηση ότι τα πόδια είναι βαριά και κουρασμένα, 
ενώ σε προχωρημένο στάδιο προκαλούν φλεβικό 
έλκος, αιμορραγίες και θρομβώσεις. Παλαιότερα, 
η θεραπεία των κιρσών γινόταν με χειρουργική 

επέμβαση η οποία απαιτούσε γενική νάρ-
κωση, είχε τραυματικές τομές, άφηνε 

σημάδια ενώ σε πολλές περιπτώ-
σεις ξαναεμφανίζονταν οι κιρσοί.
Η νέα μέθοδος
Η τεχνολογία έδωσε λύση στο πρό-

βλημα των κιρσών και πλέον, αντί 
να αφαιρούμε τη φλέβα, την αφήνου-

με στη θέση της, αφού γίνει επεξεργασία 
της εσωτερικά με τη δέσμη του λέιζερ. Η μέθο-
δος, που ονομάζεται ενδαγγειακή σύγκλειση της 

φλέβας, είναι η πρώτη θεραπευτική 
επιλογή, σύμφωνα με την Ευρωπα-

ϊκή αλλά και την Αμερικανική Αγγειοχειρουργική 
Εταιρεία, λόγω των πλεονεκτημάτων της: δεν 
απαιτείται νάρκωση, δεν προκαλούνται τραύματα, 
δε χρειάζεται νοσηλεία και οι πιθανότητες επανεμ-
φάνισης των κιρσών είναι ελάχιστες.
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Εκτός 
από αισθητικό, 

οι κιρσοί  
ίσως να προκαλέσουν 

και παθολογικό 
πρόβλημα, γι’ αυτό 

πρέπει να 
διορθώνονται. 

σβησε τουσ αντιαισθητικουσ κιρσουσ στα ποδια Χωρισ επεμβαση.

   Πώς να αποκαλύψεις  
τα πιο όμορφα πόδια σου
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