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πολύ αποτελεσματική θερα-
πεία στο πρόβλημα της ακμής. 
Αφού καθαριστεί καλά το δέρμα, 
με μια γάζα εμποτισμένη από 
προϊόν που περιέχει σαλικυ-
λικό οξύ προετοιμάζεται το δέρμα 
με τον καλύτερο τρόπο ώστε να 
δεχτεί σταδιακά τη διείσδυση 
των πέντε διαφορετικών  οξέων. 
Η ολοκλήρωση της θεραπείας 
γίνεται με την επιστροφή του δέρ-
ματος σε μια ανανεωμένη κατά-
σταση ηρεμίας με αναπλαστικό 
εκχύλισμα, το οποίο περιέχει 
μαγιά, εκχύλισμα βρόμης και 
καταπραϋντικά βότανα.

Ο συνολικός χρόνος που απαι-
τείται για την ολοκλήρωση της 
θεραπείας είναι μία ώρα, ενώ 
ίσως υπάρξει ένα πολύ ελαφρύ 
ξεφλούδισμα για 1-2 μέρες, το 
οποίο είναι φυσιολογικό. Απευ-
θύνεται σε δέρματα που παρουσι-
άζουν ήπια φωτογήρανση, λεπτές 
ρυτίδες, πανάδες, μέλασμα, 
έλλειψη ελαστικότητας και ανο-
μοιόμορφο χρωματικό τόνο.

ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ 
& ΒΟΤΟΧ

Πρόκειται για ενέσιμες θερα-
πείες που βοηθούν διορθώνοντας 
ρυτίδες γύρω από τα μάτια ή το 
μεσόφρυο και που έχουν τη δυνα-
τότητα γενικά να σου προσφέρουν 
μια πιο ξεκούραστη και φρέσκια  
όψη για τη μεγάλη μέρα.

Fraxel laser
Πρόκειται για την αυθε-

ντική θεραπεία κλασματικού 
λέιζερ και αποτελεί το Gold 
Standard της βιομηχανίας στον 
τομέα της δερματικής αποκατά-
στασης και ανάπλασης. 
Η τεχνολογία Fraxel προσφέρει 
απόλυτη ισορροπία ανάμεσα 
στην κλινική αποτελεσματικό-
τητα και την άνεση των ασθενών. 
Ενδείκνυται για ένα λείο πρό-
σωπο, χωρίς ουλές ακμής και 
δυσχρωμίες, καθώς και για 
αντιμετώπιση των αντιαισθη-
τικών ραγάδων του σώματος. 
 

ΑπΟΤΡΙΧωση 
με laser 
alexandrite
Να μην κάνεις μια μόνιμη 

αποτρίχωση με απόλυτη ασφά-
λεια  σε χέρια, μπικίνι, πόδια και 
μασχάλες για  την πιο όμορφη 
μέρα της ζωής σου;

lpg lipoma 
ssage (σμΙ-
ΛεΥση 
σωμΑΤΟσ ΚΑΙ 
δΙΟΡθωση 
ΚΥΤΤΑΡΙΤΙδΑσ)

Η θεραπεία αυτή βασίζεται 
στην ενεργοποίηση της λεμ-
φικής κυκλοφορίας και εφαρ-
μόζεται σε όλες τις ηλικίες, τόσο 
σε άντρες όσο και σε γυναίκες. 
Συγκεκριμένα, με το επανα-
σ τατ ικό LIPOMASSAGE®. 
από τη θεραπευτική τεχνική 
ENDERMOLOGIE®, καταπολε-
μάται ακόμα και το εφέ της κυττα-
ρίτιδας. 

ΡΑδΙΟσΥ-
ΧΝΟΤηΤεσ 
(σΥσφΙξη 
σωμΑΤΟσ)
Πρόκειται για την πιο αποτε-

λεσματική θεραπεία σύσφιξης με 
τη χρήση μονοπολικής και διπο-
λικής ραδιοσυχνότητας. Oι ραδι-
οσυχνότητες  έχουν τη δυνατότητα 
να αυξάνουν τη θερμότητα του 
στρώματος του δέρματος που βρί-
σκεται κάτω από την επιδερμίδα. 
Αυτή η στοχευμένη ενέργεια βοη-
θάει λοιπόν στην αναδιοργάνωση 
του κυτταρικού περιβάλλοντος και 
διεγείρει τα κύτταρα για την παρα-
γωγή νέου κολλαγόνου. Με λίγα 
λόγια, βοηθάει στο να βελτιωθούν 
συγκεκριμένες περιοχές, συσφίγ-
γοντας και λειαίνοντας το χαλα-
ρωμένο και ζαρωμένο δέρμα. Στις 
τυπικές θεραπευτικές δυνατότητες 
περιλαμβάνεται πιο συγκεκρι-
μένα η σύσφιξη και το αδυνάτισμα 
της κοιλιάς, αλλά και η σμίλευση 
γοφών, μηρών και γλουτών.

ΚΡΥΟΛΙπΟ-
ΛΥση (ΤΟπΙΚΟ 
πΑΧΟσ) 

Η κρυολιπόλυση είναι μια νέα, 
επαναστατική, μη επεμβατική 
μέθοδος μείωσης του τοπικού 
λίπους. Βασίζεται σε έναν πλήρως 
ελεγχόμενο μηχανισμό ψύξης, 
ο οποίος καταστρέφει τα στο-
χευμένα λιποκύτταρα με από-
λυτη ακρίβεια. Εφαρμόζεται 
στις περισσότερες περιοχές του 
σώματος, όπως κοιλιά, ψωμάκια, 
προσαγωγούς, μπράτσα, μηρούς, 
ακόμη και γόνατα, ενώ ο ειδικός 
που θα επιλέξετε καλό θα είναι να 
είναι εξειδικευμένος. 

call
πΟΙεσ θεΡΑπεΙεσ ΟμΟΡφΙΑσ εΙΝΑΙ 

ΙδΑΝΙΚεσ γΙΑ ΤηΝ πεΡΙΟδΟ πΡΙΝ ΑπΟ Τη 
μεγΑΛη μεΡΑ; εΧΟΥμε ΚΑΙ Λεμε.

δεΡμΟΑ-
πΟξεση με 
μΙΚΡΟΚΡΥ-
σΤΑΛΛΟΥσ 

Πρόκειται για ένα είδος μηχα-
νικού peeling, το οποίο βασίζεται 
στην εκσφενδόνιση αποστει-
ρωμένων μικροκρυστάλλων 
αργιλίου ή κορουνδίου, που συγ-
χρόνως αναρροφούνται στα ανώ-
τερα στρώματα της επιδερμίδας 
με σκοπό την απομάκρυνση των 
νεκρών κυττάρων. Με αυτό τον 
τρόπο, απομακρύνoνται τα επι-
φανειακά στρώματα του δέρματος 
χωρίς ίχνος τραυματισμού, παρα-
σύροντας ταυτόχρονα ρύπους 
και σμήγμα. Διαρκεί περίπου μία 
ώρα, ενώ η επιστροφή στις καθη-
μερινές δραστηριότητες είναι 
άμεση χωρίς αποθεραπεία. Με 
λίγα λόγια, θα αποκτήσεις γρή-
γορα καθαρό και λαμπερό πρό-
σωπο, χωρίς μαύρα στίγματα, 
λιπαρότητα και ακμή. 

εΝΥδΑΤωση     
Hydra +

Πρόκειται για προϊοντική θερα-
πεία με στόχο την αποκατάσταση 

του ξηρού και αφυδατωμένου δέρ-
ματος μέχρι τα βαθύτερα στρώματά 
του. Αρχικά γίνεται απομάκρυνση 
των νεκρών κυττάρων με έναν 
ειδικό απολεπιστικό παράγοντα 
και προετοιμασία της επιδερμίδας 
για να δεχτεί στα βαθύτερα στρώ-
ματά της τα ενυδατικά στοιχεία του 
εξειδικευμένου ορού που εφαρμό-
ζεται στη συνέχεια της θεραπείας. 
Ύστερα γίνεται εφαρμογή αναζω-
ογονητικής μάσκας, η οποία χάρη 
στην οσμωτική της ιδιότητα προ-
άγει τη βαθύτερη διείσδυση των 
παραπάνω συστατικών. Ο συνο-
λικός χρόνος που απαιτείται 
για την ολοκλήρωση της θερα-
πείας είναι περίπου μία ώρα. Δεν 
υπάρχει κανένας ερεθισμός και 
μπορείς να επιστρέψεις άμεσα στις 
δραστηριότητές σου μετά τη θερα-
πεία, με δέρμα εμφανώς αναζωο-
γονημένο, βαθιά ενυδατωμένο και 
λαμπερό.

Bio peel
Πρόκειται για ένα μη επιθε-

τικό, λιγότερο τοξικό peeling, το 
οποίο αντιμετωπίζει τη γήρανση, 
μειώνει την υπερμελάγχρωση, 
τις λεπτές ρυτίδες και αποτελεί 

*Ρωτήσαμε την Αναστασία Τζούμα,
Δερματολόγο - Αφροδισιολόγο
Εξειδικευθείσα στις θεραπείες αντιγήρανσης  
στη Νέα Υόρκη. (tzouma.gr)

Bonus Therapeies   12 11/2/2015   1:09:03 μμ


