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INFO: Dermatologist – Venereologist 
Anastasia Tzouma, Tzouma Clinic, 

www.tzouma.gr

Always young
IT'S EASY TO STAY BEAUTIFUL, THE ONLY THING YOU NEED IS THE RIGHT TREATMENT. | EINAI EYKOΛΟ ΝΑ 

ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ΟΜΟΡΦΗ, ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΕΙΝΑI Η ΣΩΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

Facial renewal is just a matter of a few minutes, without the need for 
surgery or the use of a scalpel. Today, cosmetic dermatology offers 
treatments that will not only erase the ravages of time but will also 
highlight the true beauty of the face.

Atraumatic injectable hyaluronic acid application with Microcannulas: 
Hyaluronic acid is the substance responsible for the youthful appearance of 
the skin. With the passage of time, this is reduced, which results in the fa-
tigued appearance of the skin. Its synthetic form is used in injectable treat-
ments to smooth the appearance of fine lines and wrinkles, to highlight the 
cheekbones, etc. This particular treatment does away with the needle. Using 
the microcannula, the atraumatic application can be used on the entire face and 
the lips, which reduces the danger of bruising and swelling. This is a modern 
technique for the immediate reparation and revitalization of the face, giving a 
sense of unique freshness and lightheartedness. The return to your daily rou-
tine is instant and the completely natural results last for a long period of time. 
Botox – Dysport: This is the best therapy for preventing and correcting ex-
pression wrinkles. With the insertion of small quantities of diluted solution, 
the muscles relax and their intense movement is limited, which prevents the 
formation of wrinkles. It is applied on the forehead, in between the eyebrows, 
on the corners of the eyes, neck, etc. The application is almost painless and 
takes a few minutes. This process results in a natural look, and not an inex-
pressive, frozen face. It is as impressive as a facelift. Other recommended fa-
cial treatments include: Ellance, Hydrating Skin Booster, Αptos Threads, Frax-
el Dual Laser, Thermage, Ultherapy, and more. 
Dermatologist-Venereologist Anastasia Tzouma, with post graduate certifi-
cations in anti-ageing treatments at the Skin Esthetic Institute in New York 
and specialization in a variety innovative treatments from some of the great-
est institutes in the world, is the creator of the Tzouma Clinic, a dermatolo-
gy health centre that offers the most cutting edge treatments for the beau-
ty and health of the skin. All treatments involve the use of materials from 
well-established companies that guarantee the patients’ physical wellbeing, 
while also creating long-lasting and natural results. 
This clinic’s unique space is fitted out with contem-
porary equipment that combines state of the art 
technology with great effectiveness and high se-
curity standards.

H 
ανανέωση του προσώπου είναι πλέον υπόθεση λίγων λεπτών, χωρίς 
νυστέρι και χωρίς χειρουργείο. Σήμερα η αισθητική δερματολογία 
προτείνει θεραπείες που όχι μόνο σβήνουν τις φθορές, αλλά 
αναδεiκνύουν όλη την αληθινή ομορφιά του προσώπου.

Ατραυματική ενέσιμη τεχνική έγχυσης υαλουρονικού με Microcannulas: Το 
υαλουρονικό οξύ είναι ουσία, υπεύθυνη για τη νεανική όψη του δέρματος. Με 
την πάροδο των χρόνων μειώνεται, με αποτέλεσμα την κουρασμένη όψη του 
προσώπου. Η συνθετική μορφή του χρησιμοποιείται σε ενέσιμες θεραπείες για 
την εξομάλυνση των γραμμών και των ρυτίδων, για πιο τονισμένα ζυγωματικά, κ.ά. 
Η συγκεκριμένη θεραπεία καταργεί τη βελόνα.Με τη μικροκάνουλα, η εφαρμογή 
του πραγματοποιείται ατραυματικά σε ολόκληρο το πρόσωπο και τα χείλη. Με τον 
τρόπο αυτό μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης μελανιών και οιδήματος. Αποτελεί μια 
σύγχρονη τεχνική για άμεση ανόρθωση και αναζωογόνηση του προσώπου χαρίζοντάς 
του μοναδική φρεσκάδα και ξενοιασιά. Η επιστροφή στις δραστηριότητές μας είναι 
άμεση και το εντελώς φυσικό αποτέλεσμα διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Botox – Dysport: Είναι η καλύτερη θεραπεία πρόληψης και διόρθωσης των ρυτίδων 
έκφρασης. Με την έγχυση μικρών ποσοτήτων αραιωμένου διαλύματος, οι μύες 
χαλαρώνουν και άρα περιορίζονται οι έντονες αντιδράσεις τους, με αποτέλεσμα να 
μην μπορούν να συσπαστούν δημιουργώντας ρυτίδες. Εφαρμόζεται στις ρυτίδες 
του μετώπου, στο μεσόφρυο, στις γωνίες ματιών, στο λαιμό. Η εφαρμογή είναι 
σχεδόν ανώδυνη και διαρκεί λίγα λεπτά. Το αποτέλεσμα είναι η φυσική όψη του 
προσώπου και όχι ένα ανέκφραστο, παγωμένο πρόσωπο. Τόσο εντυπωσιακό όσο 
ένα facelift. Άλλες προτεινόμενες θεραπείες προσώπου είναι οι Ellance, Skin 
Booster Ενυδάτωσης, Νήματα Αptos, Fraxel Dual Laser, Thermage, Ultherapy, κ.ά. 
Η Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Αναστασία Τζούμα, ειδικευμένη στις 
αισθητικές επεμβάσεις στο Esthetic Skin της Νέας Υόρκης, πιστοποιημένη 
στις πιο πρωτοποριακές θεραπείες από τα μεγαλύτερα κέντρα του κόσμου, 
είναι η δημιουργός της Tzouma Clinic, της δερματολογικής κλινικής 
που προσφέρει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην υγεία και την 
ομορφιά του δέρματος. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι από επίσημες 
εταιρείες, με γνώμονα τη διασφάλιση της σωματικής υγείας και στόχο τη 

διάρκεια και το φυσικό αποτέλεσμα. Οι θεραπείες 
πραγματοποιούνται σε έναν μοναδικό χώρο που ο 
σύγχρονος εξοπλισμός συνδυάζει την επαναστατική 
τεχνολογία με τα υψηλότερα στάνταρ ασφάλειας 
και αποτελεσματικότητας.


