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E
παναφέ ρε τε 
τη νεανική 
σας εικόνα με 
τις θεραπείες 
Fraxel Laser 

και Thermage. Ιδανικά, μπο-
ρούν και να συνδυαστούν 
μέσα σε διάστημα μίας εβδο-
μάδας, επιτυγχάνοντας ταυ-
τόχρονα σύσφιγξη και ανά-
πλαση της επιδερμίδας, ενώ 
συμπληρώνουν εξαιρετικά 
κάθε άλλη ενέσιμη εφαρμο-
γή, όπως botox, PRP κ.λπ. 

Fraxel laser 
Πρόκειται για τη θεραπεία 
κλασματικού λέιζερ της κα-
τηγορίας Erbium, και αποτε-
λεί το gold standard στον το-
μέα της δερματικής αποκα-
τάστασης και ανάπλασης. Η 
Δράση: Tο λέιζερ παράγει 
χιλιάδες μικροσκοπικές, βα-
θιές στήλες θερμικής ανά-
πλασης, μέσω των οποίων 
αποβάλλονται από την επι-
δερμίδα επιδερμιδικά κύτταρα. Είναι το μόνο 
λέι ζερ που φτάνει στα βαθύτερα στρώματα του 
δέρματος και ενεργοποιεί το κολλαγόνο χωρίς 
να καταστρέφει τις επιφανειακές στίβαδες. Δρα 
στο 5% έως 50% της επιφάνειας του δέρματος, 
ενώ το υπόλοιπο 50% έως 95% παραμένει ανέ-
παφο και επουλώνεται μέσω των ινοβλαστών. 
Εφαρμόζεται στο πρόσωπο, το λαιμό, το ντεκολ-
τέ, το στήθος και τα χέρια και απαιτούνται 2-3 
συνεδρίες διάρκειας 30΄ η καθεμία. Μετά τη θε-
ραπεία, ο ασθενής παρουσιάζει μόνο ερυθρότη-
τα και ήπιο οίδημα για δύο ημέρες. Τα Αποτελέ-
σματα:  Το δέρμα από τις επόμενες κιόλας ημέ-
ρες φαίνεται πιο λαμπερό και υγιές, ενώ βελτιώ-

νεται σταδιακά, καθώς οι 
βαθύτερες στιβάδες του δέρ-
ματος συνεχίζουν την επού-
λωση με την ενεργοποίηση 
των ινοβλαστών και την πα-
ραγωγή νέου κολλαγόνου. 
Έτσι, σε 2-3 μήνες είναι πιο 
λείο και σφριγηλό, καθώς 
διορθώνονται ορατά όλες οι 
ατέλειες, όπως λεπτές ρυτί-
δες, ουλές, χαλάρωση και 
χρωματικές ανομοιομορφίες.

Thermage 
Είναι η πιο σύγχρονη θερα-
πεία σύσφιγξης και βασίζεται 
στη μέθοδο της μονοπολικής 
ραδιοσυχνότητας. Προσφέ-
ρει θεαματικά αποτελέσματα 
στο πρόσωπο και το σώμα, σε 
ελάχιστο χρόνο και με απόλυ-
τη ασφάλεια. Η Δράση: Με 
την πάροδο του χρόνου, οι 
ίνες κολλαγόνου χάνουν την 
ελαστικότητά τους, προκα-
λώντας χαλάρωση. Η μονο-
πολική ραδιοσυχνότητα, με-

ταφέροντας θερμότητα στα βαθύτερα στρώματα 
του δέρματος, ενεργοποιεί τους ινοβλάστες, οι 
οποίοι παράγουν ελαστίνη και κολλαγόνο, επι-
τυγχάνοντας τη σταδιακή σύσφιγξη της επιδερ-
μίδας. Επίσης, το Thermage αφήνει ανέπαφη την 
επιδερμίδα ψύχοντας και προστατεύοντάς την. 
Τα Αποτελέσματα:  Αρκεί μία μόνο συνεδρία δι-
άρκειας 60 -́90 .́ Η βελτίωση της σφριγηλότητας 
της επιδερμίδας και η ανόρθωση του περιγράμ-
ματος του προσώπου γίνονται ορατές σε 2-6 μήνες. 
Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά και εντε-
λώς φυσικά. Η όψη του δέρματος είναι πιο νεα-
νική στο πρόσωπο και το λαιμό, ενώ οι σακούλες 
και οι ρυτίδες γύρω από τα μάτια υποχωρούν.
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Σύμμαχοι Νεότητας
Αναζητάτε ανώδυνες και μη επεμβατικές θεραπείες ομορφιάς; Τότε το Fraxel Laser 

και το Thermage θα γίνουν οι νέοι σας σύμμαχοι ενάντια στο χρόνο. 


