{υγεια & ομορφια}

Lifting Χωρίς Νυστέρι
Το επαναστατικό μηχάνημα Ultherapy μπορεί να επαναφέρει ανώδυνα
τη νεανική, σφριγηλή σας εμφάνιση σε μία μόνο συνεδρία.

Η Μέθοδος
Πρόκειται για την τελευταία τεχνολογική ανακά
λυψη στον τομέα της αισθητικής και βασίζεται
στη δράση της εστιασμένης διείσδυσης υπερη
χητικών κυμάτων σε βάθος
έως και και 45mm, δηλαδή
το βάθος που φτάνει ένα
κλασικό facelift. Τα υπερη
χητικά κύματα ενεργοποι
ούν το γηρασμένο κολλαγό
νο και θέτουν σε κίνηση τις
φυσικές διεργασίες νεοκολ
λαγονογένεσης εκ των έσω,
αφήνοντας την εξωτερική
επιφάνεια της επιδερμίδας
ανέπαφη. Επίσης, χάρη στην
πρωτοποριακή τεχνολογία
της Ultherapy, ο πλαστικός
χειρουργός είναι σε θέση να
έχει τον πλήρη έλεγχο και
να βλέπει κατά τη διάρκεια
της συνεδρίας τις στιβάδες
του δέρματος και των μυών,
ώστε η ενέργεια να εφαρμό
ζεται ελεγχόμενα και σε συ
γκεκριμένο βάθος. Εστιάζο
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ντας λοιπόν την ενέργεια με ακρίβεια στα βαθύ
τερα στρώματα του συνδετικού ιστού και των
μυϊκών στιβάδων, δηλαδή στη στιβάδα εκείνη
που θα «τέντωνε» και ο πλαστικός χειρουργός
σε ένα κανονικό λίφτινγκ, επιτυγχάνεται ορατή
σύσφιγξη του δέρματος. Η θεραπεία ολοκληρώ
νεται εστιάζοντας την ενέργεια πιο επιλεκτικά σε
επιφανειακό επίπεδο και έτσι επιτυγχάνεται η
διέγερση της παραγωγής κολλαγόνου.
Τα Αποτελέσματα
Η μέθοδος Ultherapy προσφέρει ανόρθωση του
προσώπου, του λαιμού, του ντεκολτέ και επιμέ
ρους των χειλιών και των ματιών, καθώς επίσης
μπορεί να εφαρμοστεί και για ανόρθωση των
μπράτσων, της κοιλιάς, των γλουτών και των γο
νάτων. Τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά σε πο
σοστό 20%, αμέσως μετά τη συνεδρία και συνεχί
ζουν να βελτιώνονται διαρκώς για τους επόμε
νους 2-3 μήνες, ενώ η πλή
ρης επανόρθωση και το
τελικό αποτέλεσμα επιτυγ
χάνεται μετά από 6 μήνες.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η
Ultherapy είναι μονοθερα
πεία, δηλαδή μία και μόνο θε
ραπεία αρκεί για το επιθυμη
τό αποτέλεσμα, ενώ αμέσως
μετά μπορείτε να επιστρέψε
τε στις δραστηριότητές σας.
Η δημιουργία ελαφράς ερυ
θρότητας ή οιδήματος που
μπορεί να εμφανιστούν μετά
τη θεραπεία, υποχωρούν άμε
σα. Τέλος, η μέθοδος
Ultherapy είναι ιδανική για
κάθε γυναίκα που αρχίζει να
βλέπει ή να νιώθει ότι η επι
δερμίδα της έχει χάσει την
ελαστικότητα και τη σφριγη
λότητά της.

φωτογραφια: john akehurst/trunk archive

Π

ολλές διάσημες σταρ του Χόλι
γουντ δηλώνουν στις συνε
ντεύξεις τους ότι οφείλουν τη
νεανική τους εμφάνιση στη
νέα μέθοδο Ultherapy, την
πρώτη συσκευή που φέρει την έγκριση από τον
Οργανισμό Ελέγχου Τροφίμων και Φαρμάκων
(FDA) και εξασφαλίζει μη χειρουργικό αποτέλε
σμα λίφτινγκ σε πρόσωπο, μάτια, λαιμό και ντε
κολτέ. Το πλεονέκτημα της Ultherapy είναι το
γεγονός ότι λειτουργεί μη επεμβατικά και φιλικά
προς τον οργανισμό, κινητοποιώντας τους φυσι
κούς μηχανισμούς του για την ανάκτηση της νε
ανικής σας εμφάνισης.

