Plasztikai
beavatkozás nélkül
is megemelhető az arc bőre

Az arcápolásra kiemelt figyelmet kell fordítani a mindennapok során.
Szépségünk minél további megőrzése érdekében megéri áldozni a megfelelő
kozmetikai készítményekre, de eljön az az idő, amikor ennél sokkal
hatékonyabb megoldásra van szükség. A plasztikai beavatkozásoktól viszont
sokan tartanak, inkább valamilyen természetesebb, kés nélküli eljárást
szeretnének. Olyat, amely miatt nem élnek át napokon át tartó fájdalmat, nem
esnek ki a munkából.
Nekik ajánlják a Fehérhajó Revitál Orvosi Centrum
szakemberei: dr. Poroszkai Mária bőrgyógyász-kozmetológus, dr. Balogh György onkológus-bőrgyógyász-kozmetológus és dr. Szabó Gábor bőrgyógyász-kozmetológus.
Az arckezelések között az úgynevezett bioszálas kezelésnek három különböző fajtájából választhatnak a
hölgyek, urak, attól függően, hogy arcuk mely részét
szeretnék feszesebbé tenni, illetve bőrük milyen állapotban van.
Itt van mindjárt a vékonyszálas kontúrterápia, amely
az esztétikai bőrgyógyászat forradalmian új, műtét
nélküli eljárása. A kor előrehaladtával megereszkedő,
lazává váló bőr minden eddiginél hatékonyabb megemelésére és feszesítésére szolgál.
Ezt az eljárást olyan, elsősorban 35 év feletti pácienseknek ajánlják, akiknek lazává vált a bőre, az arckontúrja elvesztette a határozottságát . De a Fehérhajó Revitál Orvosi Center szakemberei ajánlják azon
pácienseinknek is, akik az arckontúrozásán túl, a
fonalak által beindított biostimuláció segítségével egy
időben szeretnék bőrüket látványosan megújítani.
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Az eljárás során vékony tűk segítségével a bőr megfelelő rétegébe juttatott bio-aktív, teljesen felszívódó,
steril szálakkal dolgoznak. A multifil szálak a bőr
rögzítésén túl, a kollagén termelés fokozódását is biztosítják, valamint élénkítik a helyi mikrokeringést és
aktiválják a regenerációs folyamatokat. Néhány hét
alatt a fonalak a kollagéntermelés fokozásával új, saját kollagén kötegeket hoznak létre a bőrben, amitől
az ismét feszessé válik. Ezenkívül élénkítik a helyi
mikrokeringést és összetett regenerációs folyamatokat
aktiválnak a bőr kötőszöveti rétegében. Az így kontúrozott és megemelt arc megjelenése fiatalossá válik.
A MÁSODIK ELJÁRÁS A VÉKONYSZÁLAS
KONTÚRTERÁPIA FOGAZOTT SZÁLAKKAL
A felszívódó bioszálak egy újabb generációját képezi
a fogazott, úgynevezett „COG” szálak, melyekkel kifejezett liftingelő hatást tudnak elérni.
A COG (fogazott) szál szintén felszívódó, apró sörteszerű fogacskákkal borított bioszál. A szálat a megfelelő vektoriális irányba behelyezve a gravitáció ellen
lépnek fel. Hatékonyságát fokozza, ha a páciens megelőzően már részt vett egy teljes vékonyszálas kontúrwww.daylight.hu

terápia kezelésen, hiszen a kissé megereszkedett bőr
megtömörítésével még látványosabb eredmény érhető
el. Általánosságban arcfelenként 3-3 bioszálat szoktak
behelyezni. A beavatkozásokat minden esetben részletes konzultáció előz meg, melynek során a kezelőorvos az egyénre szabott terápiás megoldásokra törekszik, így a COG szálak mennyisége változhat.
A HARMADIK TÍPUSÚ BIOSZÁLAS KEZELÉS A
HAPPY LIFT™
A Happy Lift™ beavatkozás során apró tüskékkel ellátott hajszálvékony, felszívódó szálakat használnak,
melyet előzetes érzéstelenítés után, tű segítségével a
célterület bőr alatti kötőszöveti részébe vezetnek anatómiai pontossággal. A megfelelő lifting hatást biztosító rögzítés és helyreigazítás után, az apró tüskék a
bőr alatti kötőszövetbe kapaszkodva „esernyő szerűen
kinyílnak” ezzel nem csak megemelik, hanem erősebb
alátámasztást biztosítanak és tartósan a helyén is
tartják a szöveteket. Az erős, de hajszálvékony szálak
megemelik a megereszkedett bőrt az arc területén,
helyreállítva az arcközép, a szemöldök, az állvonal
területét.
A beültetett poly-L-tejsav és kaprolacton anti-allergén
szálak nem csak mechanikusan emelik meg a megereszkedett bőrt, hanem a kollagén termelést is stimulálják, élénkítik a helyi mikrokeringést és aktiválják a
regenerációs folyamatokat. Az arckorrekció egy része
az eljárást követően azonnal látható, de a teljes végeredmény kialakulásához hetek szükségesek. A szálak
8-12 hónap alatt szívódnak fel teljesen, a bizonyítottan
tartós hatás pedig akár 3 évig is eltarthat.
T.G.

Mire számíthatunk közvetlenül a kezelések után?
Általánosságban mindhárom kezelésről elmondható, hogy gondos előkészítés és a sterilitás
szabályainak betartásával, a felülfertőződés kockázata minimálisra csökkenthető, de néhány
napos felgyógyulási időre azért számítani lehet. Az esetleg előforduló bőrpír, duzzanat, behúzódás, bevérzés maximum 10-14 nap alatt teljesen felszívódik.
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