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Μια λαμπερή και ανανεωμένη επι-
δερμίδα είναι επιθυμία όλων των γυ-
ναικών, ανεξαρτήτως ηλικίας. Υπάρ-
χουν δε σύντομες διαδικασίες αναζω-
ογόνησης του προσώπου, οι οποίες 
σας επιτρέπουν να δείχνετε νεότερη, 
χωρίς να απαιτείται πλαστική επέμ-

βαση. Χάρη σ’ αυτές, το δέρμα σας 
θα αποκτήσει άμεσα υγιή λάμψη, οι 
κηλίδες της ηλικίας θα εξαλειφθούν, 
οι ρυτίδες γύρω από τα μάτια και οι 
γραμμές έκφρασης θα μαλακώσουν, 
ενώ θα βελτιωθεί και η χαλάρωση. 
Με λίγα λόγια, συντελούν αποφασι-

στικά στην επιβράδυνση της γήραν-
σης, εύκολα και ανώδυνα! Με τις γιορ-
τές να πλησιάζουν και την ανάγκη να 
βγάλετε στην επιφάνεια τον λαμπερό 
σας εαυτό, είναι η κατάλληλη στιγμή 
να ενημερωθείτε για τις μεθόδους που 
θα σας βοηθήσουν να το πετύχετε 
άμεσα, και αυτές είναι οι εξής:
Coccon Duotechnology:
Τo σύστημα Coccon Duotechnology 
είναι μία μη  επεμβατική μέθοδος 
που συνδυάζει την τεχνολογία των ρα-
διοσυχνοτήτων (RF) που χρησιμοποι-
ούνται για την δραστική αντιμετώπι-
ση των κυριοτέρων αισθητικών προ-
βλημάτων όπως η αποκατάσταση του 
περιγράμματος του προσώπου καθώς 
και η εξάλειψη των μαύρων κύκλων 
γύρω από τα μάτια. 
Οι ραδιοσυχνότητες διεγείρουν τους 
ινοβλάστες ώστε να παράγουν ελα-
στίνη και κολλαγόνο, συμβάλλοντας 
με αυτό τον τρόπο στην αποκατάστα-
ση της ελαστικότητας του δέρματος. 
Κατά τη συνεδρία,  δημιουργείται μια 
ανεκτή ,χαλαρωτική αίσθηση θερμό-
τητας. Είναι πολύ σύνηθες, τα αποτε-
λέσματα να γίνονται ορατά αμέσως 
μετά από την πρώτη κιόλας συνέδρια 
στην όποια παρατηρούμε μια άμεση 
ανόρθωση του περιγράμματος του 
προσώπου και του λαιμού.
Botox: Aπαλύνει τις ρυτίδες 
Το botox είναι μια φυσική, επεξερ-
γασμένη πρωτεΐνη, η οποία δρα στο 
μυ εμποδίζοντας τις συσπάσεις. Η δι-
αφορά στο αποτέλεσμα έγκειται στην 
τεχνική που εφαρμόζει ο κάθε για-
τρός. Εκτός από το μέτωπο, εφαρμό-
ζεται στην περιοχή των φρυδιών, κυ-
ρίως στο μεσόφρυο, γύρω από τα μά-
τια, στο οβάλ του προσώπου («Νefertiti 
lift»), καθώς και στο λαιμό.
Yαλουρονικό οξύ: Γεμίζει τις ρυτί-
δες, τονίζει το  περίγραμμα και χα-
ρίζει όγκο στα χείλη
Για επανόρθωση των ρυτίδων στην 
περιοχή γύρω από τα χείλη, στις ρι-
νοπαρειακές πτυχές, για τον τονισμό 
του περιγράμματος και του όγκου των 
χειλιών, αλλά και για το «γέμισμα» 
των ρυτίδων του μετώπου και του με-
σόφρυου, η ενέσιμη θεραπεία με υα-
λουρονικό οξύ είναι εξαιρετικά απο-
τελεσματική.
Ιατρικό ενζυμικό peeling νέας γενιάς:
Η στοχευμένη δράση του στις λεπτές 
ρυτίδες, στα σημάδια της πρόωρης 
γήρανσης, στην υπερμελάγχρωση και 
στις ακνεϊκές βλάβες έχει ως αποτέ-
λεσμα την επαναφορά της υγείας και 
της λάμψης στο δέρμα.  Είναι κατάλ-
ληλο ακόμα και για τις πιο ευαίσθη-
τες επιδερμίδες, αφού δεν «ξεφλου-
δίζει», ενώ βελτιώνει άμεσα την ποι-
ότητα, την υφή και το χρώμα της.
Μεσοθεραπεία: 
Με τη μέθοδο αυτή εγχύονται  συ-

γκεκριμένες ουσίες ενδοδερμικά, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν διά-
φορα προβλήματα του δέρματος. Η 
μεσοθεραπεία μπορεί να αποτελέσει 
ένα καλό «όπλο», είτε για την πρό-
ληψη των ρυτίδων σε νεαρές ηλικίες 
είτε για την καταπολέμησή τους και 
τη σφριγηλότητα του δέρματος σε 
μεγαλύτερες ηλικίες. Συγκεκριμένα, 
εφαρμόζεται η μεσοθεραπεία με βι-
ταμίνες, για ανανέωση και λάμψη, 
που γίνεται με τη χρήση dermapen. 
Οι βιταμίνες αυτές προστατεύουν 
από τη δράση των ελεύθερων ριζών 
και προσδίδουν ελαστικότητα στην 
επιδερμίδα. Επίσης, μπορεί να εφαρ-
μοστεί μεσοθεραπεία με υαλουρονι-
κό, το οποίο διορθώνει λεπτές γραμ-
μές και ρυτίδες και λειτουργεί συ-
μπληρωματικά,  για ένα πολύ πιο νε-
ανικό αποτέλεσμα.
Βαθύς καθαρισμός με θεραπεία ενυ-
δάτωσης και αντιγήρανσης:
Για καθαρή και λαμπερή επιδερμί-
δα προχωρήστε σ’ ένα βαθύ καθαρι-
σμό προσώπου με απολέπιση–ατμό 
και στη συνέχεια σε θεραπεία άμε-
σης ενυδάτωσης με εξειδικευμένα 
προϊόντα . Η θεραπεία ολοκληρώνε-
ται με λεμφικό μασάζ προσώπου, για 
καταπολέμηση της χαλάρωσης και 
καλύτερη διείσδυση των προϊόντων! 
Αμέσως, το δέρμα βελτιώνεται ορα-
τά, μειώνονται οι λεπτές γραμμές και 
οι ρυτίδες, συσφίγγεται και γίνεται 
πιο ελαστικό.
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Η ηθοποιός 
Μέγκαν Φοξ έχει 

μια αξιοζήλευτα 
υγιή επιδερμίδα, 

λαμπερή και 
απαλλαγμένη 
από φθορές. 

Λίγο πριν τις γιορτές, είναι η κατάλληλη στιγμή για να χαρίσετε λάμψη στο πρόσωπό σας.
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