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 Ο λοι θέλουμε να φαινόμαστε όμορφοι, 
ξεκούραστοι και λαμπεροί, ιδίως τις 
γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων. 

Αλλά θέλουμε να γίνει απλά, γρήγορα και χωρίς 
να απέχουμε από τις δραστηριότητές μας!
Lifting με κλωστές και νήματα
Είναι μέθοδος δοκιμασμένη από δεκαετίες αλλά 
και εξελισσόμενη, χωρίς τομές. Ανάλογα με την 
περίπτωση θα επιλεγεί το είδος των νημάτων 
(υπάρχουν πολλών ειδών, μεγεθών και σχημά-
των –κόμποι-κώνοι, αγκαθωτά– για καλύτερη 
επιλογή). Εφαρμόζονται στο πρόσωπο και στο 
σώμα. Βοηθούν να διορθωθεί το περίγραμμα και 
η χαλάρωση του προσώπου, λαιμού και ντεκολτέ 
και έχουν καλά αποτελέσματα στη χαλάρωση της 
εσωτερικής επιφάνειας του βραχίονος. 

Liquid Lift
Το υαλουρονικό είναι μια διάφανη υδρόφιλη 
γέλη, που διατίθεται σε προγεμισμένες σύριγγες. 
Ιδεώδη σημεία για το γέμισμα με υαλουρονικό 
οξύ είναι η μύτη (για τη διόρθωση του σχήματός 
της), τα χείλη, οι λοβοί των αφτιών, οι σακούλες 
κάτω βλεφάρων, τα φρύδια (το ανέβασμά τους) 
και το πρόσωπο (το περίγραμμα και η άρση χαλά-
ρωσής του). Άμεσα αποτελέσματα έχει και στην 
αναζωογόνηση της έξω επιφάνειας της παλάμης. 
Υπάρχουν διαφορετικά είδη υαλουρονικού, που 
μπαίνουν με μικρές ενεσούλες ανάλογα με την 
περιοχή και το πρόβλημα. Οι γωνίες του στόμα-
τος, οι ρυτίδες του καπνιστή, οι ρινοχειλικές αυ-
λακιές, τα χείλη, το πιγούνι, ο λαιμός, το ντεκολτέ 
επίσης διορθώνονται ή βελτιώνονται.

Η  μέθοδος 
κρυολι-
πόλυσης 

Kryokontur αποτελεί την 
ιδανική, ανώδυνη και μη 

επεμβατική στοχευμένη θεραπεία 
μείωσης του ανεπιθύμητου τοπικού πάχους. Η νέα 
τεχνολογία βασίζεται σε έναν πλήρως ελεγχό-
μενο μηχανισμό ψύξης, ο οποίος καταστρέφει τα 
στοχευμένα λιποκύτταρα με απόλυτη ακρίβεια. 
Πρόκειται για μια απλή, ασφαλή και αναίμακτη δια-
δικασία, με την οποία τα λιποκύτταρα εκτίθενται σε 
ελεγχόμενη χαμηλή θερμοκρασία, με αποτέλεσμα 
να καταστρέφονται, χωρίς ωστόσο να βλάπτονται, 
οι γύρω ιστοί. Η μέθοδος έχει επίσημη έγκριση 
από το FDA.
Τρόπος χρήσης
Η υπό θεραπεία περιοχή καλύπτεται με ένα ειδικό 
φύλλο εμπλουτισμένο με γλυκερίνη και νερό και 

στη συνέχεια εφαρμόζεται μια κεφαλή ψύξης σε 
συνδυασμό με ήπια αναρρόφηση, η οποία ψύχει 
το υποδόριο λίπος περίπου για μία ώρα. Μετά την 
εφαρμογή το δέρμα παρουσιάζει ήπια ερυθρότητα 
για 10-15 λεπτά, ενώ η επιστροφή στις καθημε-
ρινές δραστηριότητες είναι άμεση. Τις επόμενες 
ημέρες τα νεκρά, πλέον, λιποκύτταρα αποβάλλο-
νται από τον οργανισμό μέσω της φυσικής διαδι-
κασίας και έτσι απομακρύνονται οι λιπαποθήκες 
από τα επίμαχα σημεία.
Σε ποιους και πού ενδείκνυται
Η κρυολιπόλυση έχει ιδανικά αποτελέσματα σε 
άτομα τα οποία ελέγχουν τη δίαιτά τους, γυμνάζο-
νται, δεν αποκλίνουν πολύ από το κανονικό τους 
βάρος και έχουν τοπική εναπόθεση λίπους σε 
περιοχές όπως η κοιλιά, οι γοφοί, το εσωτερικό 
αλλά και το εξωτερικό των μηρών (ψωμάκια). 
Χρειάζονται από μία έως τρεις συνεδρίες, με 
μεσοδιάστημα περίπου 45 ημερών.

 
Η κρυολιπόλυση 
μπορεί να συνδυαστεί 
με lpg lipomassage 
και ραδιοσυχνότητες, 
για τη σύσφιξη της 

επιδερμίδας. 

Κλωστεσ Και υαλουρονιΚο οξυ: η ιδανιΚη λυση τησ τελευταιασ στιγμησ,  
για ομορφο Και λαμπερο προσωπο, ντεΚολτε Και χερια.

Πώς θα κάνεις  
lifting χωρίς τομές



Τελευταία 
χρησιμοποιείται 
μια νέα μορφή 

νημάτων V LIFT, όπου 
τοποθετούνται πολλά 
μικρά νήματα όπου 
υπάρχει χαλάρωση 

και ρυτίδες.
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