
ΥαλοΥρονικο οξΥ 
Είναι η πιο ασφαλής, ανώδυνη και με τον πλέον φυσικό τρόπο θε-
ραπεία αποκατάστασης των ρυτίδων. Το υαλουρονικό οξύ είναι ένα 
διάφανο κρυσταλλικό gel το οποίο ενίεται στο δέρμα. Η θεραπεία 
διαρκεί 30 λεπτά και ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στην εργασία 
του αμέσως. Για να μειώσουμε εντελώς τον κίνδυνο ακόμα και μι-
κρής μελανιάς αλλά και για πιο ομοιόμορφο και φυσικό αποτέλεσμα 
η εφαρμογή γίνεται με τη χρήση μικροκάνουλας στη θέση της βελό-
νας. Το αποτέλεσμα φαίνεται αμέσως και διαρκεί περισσότερο από 
ένα χρόνο. Οι πιο συνηθισμένες περιοχές στις οποίες χρησιμοποιεί-
ται: • Οι γραμμές μεταξύ της μύτης και του στόματος (ρινοπαρειακές 
αύλακες) • Οι γωνίες του στόματος και οι ρυτίδες θλίψης (ρυτίδες 
μαριονέτας) • Τα χείλη (προσθήκη όγκου, περιγράμματος και σχήμα) 

• Ζυγωματικά, γωνίες προσώπου και πιγούνι • Μεσόφρυο. 

PRP - αΥτολογη μεσοθεραπεια 
Πρόκειται για μια μεσοθεραπεία κατά την οποία εγχύουμε αυτόλογο 
(δηλαδή του ίδιου του ασθενή) πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια. Τα 
αιμοπετάλια του ασθενή έχουν την ιδιότητα να απελευθερώνουν στα-
διακά αυξητικούς παράγοντες στα κατάλληλα σημεία στα οποία εγ-
χύουμε. Μέσω της θεραπείας PRP οι αυξητικοί παράγοντες πολλα-
πλασιάζονται ενεργοποιώντας περισσότερα βλαστοκύτταρα. Αρχικά 
γίνεται λήψη μικρής ποσότητας αίματος από τον ασθενή το οποίο στη 
συνέχεια φυγοκεντρείται. Με αυτό τον τρόπο απομονώνουμε το πλά-
σμα, που είναι πλούσιο σε αιμοπετάλια και αυξητικούς παράγοντες. 
Κατόπιν γίνεται έγχυση του πλάσματος σε πρόσωπο, λαιμό, ντεκολτέ 
αλλά και στα χέρια, είτε τοπικά στις βαθιές ρυτίδες είτε με την τεχνική 
της μεσοθεραπείας με χρήση roller ή dermapen. Ο στόχος δεν είναι 
το άμεσο γέμισμα των ρυτίδων αλλά η διέγερση των 
ινοβλαστών, οι οποίοι στη συνέχεια θα παράξουν 
νέο κολλαγόνο και όλους τους απαραίτητους παρά-
γοντες του κυτταρικού πλέγματος (ελαστίνη, γλυκο-
πρωτεΐνες κ.λπ.) καθώς και υαλουρονικό οξύ. 

σ ΥνδΥα σμοσ Υα λοΥρονικοΥ 
οξεοσ και PRP 
Προσφέρει συνολικά υγιές δέρμα, χωρίς ρυτίδες 
και παράλληλα φρέσκο, αναζωογονημένο και νεα-
νικό. Επίσης το αποτέλεσμα του υαλουρονικού οξέ-

ος στο δέρμα διαρκεί πολύ περισσότερο όταν συνδυάζεται με την 
αυτόλογη μεσοθεραπεία. 

νηματα PDO 
Το lifting με νήματα PDO είναι μια καινοτόμος και ασφαλής μέθο-
δος που μειώνει τη χαλάρωση του προσώπου και του σώματος χωρίς 
επέμβαση. Τα νήματα σχηματίζουν ένα υποστηρικτικό πλέγμα που 
ανορθώνει τους ιστούς του προσώπου και του σώματος. Η τοποθέ-
τηση των νημάτων γίνεται στο ιατρείο, χωρίς τομές και αναισθησία, 
με ειδικές βελόνες που φέρουν το νήμα στο εσωτερικό τους. Με την 
απλή εισαγωγή της βελόνας στο δέρμα και την αφαίρεσή της το εσω-
τερικό νήμα μένει στη θέση που έχει προκαθοριστεί. Η τεχνική στη-
ρίζεται στην ενίσχυση του δέρματος με τη δημιουργία ενός πλέγμα-
τος κάτω από αυτό και στην «ανύψωση» των πεσμένων περιοχών του 
προσώπου και του σώματος. Η διαδικασία είναι ανώδυνη, διαρκεί 
30-40 λεπτά και η επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες είναι 
άμεση. Τα αποτελέσματα του lifting με νήματα PDO είναι ορατά αμέ-
σως. Ωστόσο βελτιώνονται ακόμα περισσότερο μέρα με την ημέρα 
καθώς ο οργανισμός αρχίζει να παράγει κολλαγόνο, ελαστίνη και υα-
λουρονικό οξύ γύρω από αυτά. Το υλικό απορροφάται σε 8-10 μήνες 
και αντικαθίσταται από ίνες κολλαγόνου σε συγκεκριμένη διάταξη. 
Το αποτέλεσμα διαρκεί 18-24 μήνες. 

σΥνδΥασμοσ PDO, PRP 
και ΥαλοΥρονικοΥ οξεοσ 
Όταν η εφαρμογή των νημάτων συνδυάζεται με αυτόλογη μεσοθερα-
πεία PRP η παραγωγή κολλαγόνου ενισχύεται, τα αποτελέσματα γίνο-
νται ορατά νωρίτερα και διαρκούν περισσότερο. Στις περιοχές όπου 

έχουμε εφαρμόσει τα νήματα μπορούμε να εγχύσου-
με συμπληρωματικά υαλουρονικό οξύ σε 15 ημέρες. 
Η ποσότητα του υαλουρονικού οξέος που θα χρεια-
στεί μια περιοχή θα είναι πολύ λιγότερη αν έχει προη-
γηθεί στο ίδιο σημείο τοποθέτηση νημάτων ενώ η δι-
άρκεια του αποτελέσματος θα είναι πολύ μεγαλύτερη. 
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