
Beauty Bazaar: Το λιπγκλός Rouge Coco Gloss στην απόχρωση Chilli της Chanel αποτελεί μια έξυπνη αγορά, 
καθώς προσφέρει υπέροχο λαμπερό κόκκινο χρώμα στα χείλη.

V A L U E  F O R  M O N E Y 
Οι υπηρεσίες ομορφιάς στις οποίες αξίζει να επενδύσετε. Από τη Λήδα Κοτταροπούλου
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Μπορεί κά-
ποιες νέες μέθοδοι 

και θεραπείες να σας φαί-
νονται ακριβές, αλλά αν αναλο-

γιστείτε το χρόνο και τα χρήματα που 
θα σπαταλούσατε για προϊόντα μακιγιάζ 

και grooming φρυδιών ή οποιαδήποτε προσω-
ρινή λύση αποτρίχωσης και αδυνατίσματος, τότε 

οι συγκεκριμένες υπηρεσίες αξίζουν τα λεφτά τους.
ΑΨΟΓΑ ΦΡΎΔΙΑ Αφήνοντας πίσω τεχνικές όπως 

η αυτόματη συσκευή χρωματισμού ή το microblade, η 
μέθοδος MIA Black Diamond Blading 3D εξασφαλίζει 

απόλυτα φυσικό αποτέλεσμα στο μόνιμο μακιγιάζ φρυ-
διών. Κατά την εφαρμογή τα χρώματα εκχύνονται από τον 

ειδικό με τη χρήση μιας διαμαντένιας λεπίδας τόσο λεπτής 
όσο η φυσική τρίχα. Μέσω των συνεχόμενων μικροτομών 

του δέρματος επιτυγχάνεται ο σχεδιασμός πολλών και λεπτών 
τριχών, οι οποίες δύσκολα διακρίνονται από τις φυσικές. «Η 
εφαρμογή MIA Black Diamond Blading 3D είναι ένας ασφαλής 
τρόπος προκειμένου να εμφυτευτεί διακριτικά και με διάρκεια 
χρώμα μεταξύ της επιδερμίδας και του χορίου χωρίς κανένα κε-
νό», εξηγεί η Μία Χραμά, ιδιοκτήτρια των ινστιτούτων αισθητι-
κής MIA Aesthetics, και συμπληρώνει: «Αντικαθιστώντας την 
απλή λεπίδα microblading με την ειδική λεπίδα διαμαντιού 
μπορούμε να σχεδιάσουμε ακριβείς ενιαίες τομές στα σημεία 
που επιθυμούμε, ενώ λόγω της σκληρότητας του λίθου 
ασκείται τέσσερις φορές λιγότερη πίεση απ’ ό,τι θα χρειαζό-

ταν με την απλή λεπίδα, κάνοντας ανώδυνη την εφαρμο-
γή». Το κόστος της κυμαίνεται από 600€ έως 800€. 

ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ Από τα πιο σύγχρονα μη-
χανήματα laser είναι το Quanta Thunder, το οποίο 

έχει τη δυνατότητα να δίνει σε έναν παλμό δύο δι-
αφορετικά μήκη κύματος laser και κατά συνέ-

πεια να είναι διπλά αποτελεσματικό. Πιο συ-
γκεκριμένα, το μήκος κύματος του laser 

Alexandrite είναι 755nm, με αποτέλε-
σμα να προκαλεί απορρόφηση 

της ενέργειας από τη μελα-
νίνη της τρίχας, κα-

ταστρέφο-
ντας τον τριχικό 
θύλακα. «Αυτό καταστρέ-
φει τη ρίζα και αναστέλλει το σχημα-
τισμό νέας τρίχας, αφήνοντας ανεπηρέα-
στη τη μελανίνη», αναφέρει η δερματολό-
γος-αφροδισιολόγος Αναστασία Τζούμα. Το 
laser Alexandrite συνδυάζεται με το Nd:Yag 
laser στα 1.064nm, το οποίο προσφέρει εξαιρετικά 
αποτελέσματα στις ορμονοεξαρτώμενες περιοχές. 
Από την πρώτη συνεδρία η μείωση της τριχοφυΐας 
φτάνει μέχρι και 50%. Χρειάζονται 6-7 συνεδρίες με με-
σοδιάστημα 45-50 ημερών, ενώ το κόστος της κάθε συνε-
δρίας ξεκινά από 30€ και κυμαίνεται ανάλογα με την περι-
οχή. Υπολογίζοντας ότι χρειάζεστε 20€ το μήνα για αποτρί-
χωση με κερί μόνο για τα πόδια, τότε σίγουρα αξίζει. 
ΚΑΛΛΙΓΡΑΜΜΟ ΣΩΜΑ Αν θέλετε να απαλλαγείτε από το 
επίμονο τοπικό πάχος, επενδύστε στην αναίμακτη λιποαναρ-
ρόφηση με laser Smartlipo. Πραγματοποιείται στο ιατρείο με 
τοπική αναισθησία και κατά τη διάρκεια της θεραπείας ο για-
τρός εισάγει στην περιοχή, μέσα από μια πολύ μικρή οπή ενός 
χιλιοστού, την ειδική μικροκάνουλα του laser τεχνολογίας 
Νd:Yag. Η οπτική ίνα του laser λιώνει το λίπος χωρίς να τραυ-
ματίσει τους ιστούς και στη συνέχεια μια άλλη μικροκάνουλα 
το αναρροφά, ενώ εσείς έχετε απαλλαγεί για πάντα από το το-
πικό πάχος. Ταυτόχρονα, το λέιζερ προκαλεί αναγέννηση 
νέου κολλαγόνου, βελτιώνει την όψη της κυτταρίτιδας και 
προκαλεί σύσφιξη. «Τα αποτελέσματα είναι άμεσα, ενώ 
συνεχίζουν να βελτιώνονται με την πάροδο των μηνών. 
Το laser Smartlipo δρα στοχευμένα και με συνέπεια, 
ενώ σε μία μόλις συνεδρία χάνετε άμεσα πόντους», 
λέει η Αμαλία Τσιατούρα, δερματολόγος-αφροδι-
σιολόγος και επιστημονική διευθύντρια της 
Cosmetic Derma Medicine. Χρειάζεται μία 
μόλις θεραπεία για κάθε περιοχή, έχει μη-
δενικό χρόνο αποκατάστασης και 
απαιτείται κορσές για 15 ημέρες. 
Η ενδεικτική τιμή για κάθε 
συνεδρία είναι 1.500€. 

WORK@


