
{υγειΑ & ομορφιΑ}

Ευχαριστούμε για τις 

πληροφορίες τον Γιώργο 

Χριστόπουλο, ιατρό στο 

chrssalis medical spa, 

www.chrssalis.com και τη 

Γιολάντα Πέπε, πλαστικό 

χειρουργό, διδάκτορα του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης.  

(www.giolantapepe.gr,  

www.ultheragreece.net)
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μ
ε την 

πάροδο 

του χρό

νου, η 

μείωση 

της παραγωγής κολλαγόνου 

και ελαστίνης προκαλούν 

χαλάρωση στην επιδερμίδα. 

Σε αντίθεση με το laser και 

τις ραδιοσυχνότητες, μεθό

δους που ενεργούν από την 

επιφάνεια της επιδερμίδας 

προς τα μέσα, το Ultherapy 

δρα από μέσα προς τα έξω, 

χωρίς να προκαλεί βλάβη 

στις υπερκείμενες στιβάδες. 

Η δράση του βασίζεται στην 

εστιασμένη διείσδυση υπε

ρηχητικών κυμάτων σε βά

θος έως και 4.5 mm, δηλαδή 

στο επίπεδο που γίνεται ένα 

χειρουργικό facelif. Τα υπε

ρηχητικά κύματα εστιάζουν 

την ενέργειά τους στη μυοα

πονευρωτική μεμβράνη που 

στηρίζει το δέρμα, ενώ ενερ

γοποιούν το γερασμένο κολ

λαγόνο, εκκινώντας τις φυσικές διεργασίες νεο

κολλαγονογένεσης και διατηρώντας ανέπαφη 

την εξωτερική επιφάνεια της επιδερμίδας. Έτσι, 

επιτυγχάνεται η σύσφιγξη της βαθύτατης στιβά

δας του συνδετικού ιστού του δέρματος, η οποία 

ήταν έως τώρα προσεγγίσιμη μόνο με νυστέρι, 

ενώ στη συνέχεια ενεργοποιείται η παράγωγη 

κολλαγόνου σε πιο επιφανειακό επίπεδο.

Η ΕφαρμογΗ

Η Ultherapy, η μοναδική θεραπευτική εφαρμο

γή εγκεκριμένη και πιστοποιημένη δύο φορές 

από τον F.D.A., ενδείκνυται σε περιπτώσεις αρ

χόμενης ή εμφανούς χαλάρωσης του δέρματος. 

Άτομα από 35 έως 70 ετών, 

τα οποία εμφανίζουν μία επι

βάρυνση στην περιοχή του 

οβάλ του προσώπου, που 

παρατηρούν μία ελαφριά 

πτώση της γραμμής του 

φρυδιού και του άνω βλεφά

ρου, που ταλαιπωρούνται 

από το αντιαισθητικό «δι

πλοσάγονο» ή που ενοχλού

νται από τις ρυτίδες στην πε

ριοχή του λαιμού και του 

ντεκολτέ, έχουν σαφή ένδει

ξη για να επωφεληθούν από 

την ευεργετική δράση του 

Ultherapy. Η μέθοδος εφαρ

μόζεται και για ανόρθωση 

του δέρματος στα μπράτσα, 

στην κοιλιά, τους γλουτούς 

και τα γόνατα. Για να πραγ

ματοποιηθεί η θεραπεία, δεν 

θα πρέπει να συνυπάρχει 

σοβαρή δερματοπάθεια, ενώ 

μετά τη συνεδρία ενδέχεται 

να παρουσιαστεί ελαφριά 

ερυθρότητα ή οίδημα, τα 

οποία υποχωρούν σύντομα. 

Τα αποΤΕλΕΣμαΤα 

Αμέσως μετά τη συνεδρία, τα αποτελέσματα εί

ναι εμφανή περίπου στο 20%, καθώς η βελτίω

ση ξεκινά άμεσα και η επιδερμίδα δείχνει ορα

τά πιο φρέσκια και σφριγηλή. Μέρα με την ημέ

ρα υπάρχει σταδιακή και διαρκής βελτίωση μέ

σα στους επόμενους 2 με 3 μήνες, ενώ η πλήρης 

ανόρθωση και σύσφιγξη ολοκληρώνεται στους 

6 μήνες, γεγονός που δικαι ολογεί και τη φυσι

κότητα του αποτελέσματος. Το τελικό θεαματι

κό αποτέλεσμα παραμένει αναλλοίωτο για πάνω 

από ένα χρόνο, ενώ στις περισσότερες περιπτώ

σεις μία μόνο θεραπεία αρκεί. 

Θεαματικό Lifing 
Γνωρίστε την Ultherapy, τη θεραπεία που με τη δύναμη των υπερήχων προσφέρει  

τα αποτελέσματα ενός facelif από την πρώτη κιόλας συνεδρία.


