להתחיל את
השנה במאור פנים
אם גם את רוצה להתחדש לכבוד השנה החדשה
במראה רענן יותר ומלא חיות מבלי לעבור תחת
סכין המנתחים ,הגיע הזמן שתכירי את האופציה
השפויה ,הטבעית ,המהירה וכן ,הזולה יותר .מדריך

> תחילתה

מטים במזרקים רגילים
של
של חומצה היאלורונית,
שנה חדשה היא תקוז
בטיפול בקמטוטים
פה של התחדשות
אנו לא מחדירים
ואין תחושה נעימה
כמות גדולה של
יותר מלקבל אותה
מילוי ולא גורמים
עם רעננות .הדרך
לשינוי טופוגרפי של
אל המראה הקליל
הפנים ,אלא מחדירים
והאנרגטי בימינו כבר
כמויות קטנות של חומצה
כבעבר.
לא מסורבלת
ד"ר דפנה מנספלד
"אם בעבר היה צורך בניז רפואה אסתטית מעצימה היאלורונית דלילה לכל שטח
הפנים ,דבר המוביל לשיפור האלסז
תוחים פלסטיים מורכבים הדורשים
החלמה ארוכה ומובילים לתוצאות טיות ומחדיר לחות וחיות לאזור המוזרק
מלאכותיות ,היום הרפואה האסתטית ,ומעניק לעור מראה זוהר ,רענן ,מלא גמיז
באמצעות טיפולים פשוטים ומהירים ,שות ,מבלי להשפיע על המראה .רוב הנז
יכולה להשיג תוצאות טבעיות שלא שים מספרות שאחרי טיפול כזה אף אחד
משנות את כל הפנים אלא מקנות להן לא שאל אותן מה הן עשו אלא פשוט
מראה יותר רענן ,יותר צעיר ומלא חיים" ,העיר להן כמה הן יפות" ,מספרת ד"ר מנז
מסבירה ד"ר דפנה מנספלד ,מומחית ספלד" .באחרונה אנו רואים התעוררות
ברפואה פנימית המטפלת ברפואה אסז של טיפולי המזותרפיה עם יציאה לשוק
תטית" .במרבית המקרים ,טיפול בודד של מגוון מוצרים חדשים המדגימים
באזור ספציפי אחד יכול לשנות משמז תוצאות יפות של החלקת העור ועידוד
עותית את כל הרושם שהפנים מעביז ייצור קולגן ,הנשמרות
לאורך זמן ,וזאת מבלי לגז
רות ,מבלי לשנות את המבנה שלהן".
בכתבה זו נסקור טיפולים מובחרים ,שללא רום לשינוי בתווי הפנים".
סכין מנתחים ותקופת החלמה ממושכת
!KISS ME
יעשו לך את כל ההבדל בשנה החדשה.
לשפתיים שלנו יש השפעה עצומה
להעלים קמטוטים
על כלל הפנים ,ולא תמיד היא חיובית.
הטרנד החם ביותר בעולם האסתטיקה שפתיים דקות ,חסרות פרופורציות,
היום עוסק בשיפור מרקם העור והבז שטוחות או שמוטות כלפי מטה עלולות
ראתו ולא במילוי קמטים ונפחים ,זאת ,להשרות מראה עייף ,זקן ונרגן .עם השז
מתוך הבנה שאפשר להיראות טוב עם נים ,כתוצאה מאיבוד קולגן ואלסטין או
קמטי הבעה בפנים על ידי טיפול בקז מנסיגת הלסתות ,השפתיים של כולנו
מטוטים קטנים באזור הלחיים ,סביב הופכות לדקות יותר ושקועות .בנוסף,
השפתיים ,בבית החזה והצוואר ובצדי אנשים שמעשנים או שורקים הרבה סוז
העיניים ,אשר נותנים לעור מראה יותר בלים מקמטוטים מעל לשפה העליונה,
מבוגר ועייף" .בניגוד לפעולת מילוי הקז שעם הזמן הופכים לחריצים עמוקים.
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ברוב המקרים ,דווקא הקמטוטים הקז
טנים האלה הם אלה שגורמים למראה
זקן ועייף של כלל הפנים ,ולפעמים הם
כל כך חמורים עד שהשפתון "נוזל" בין
הסדקים .ד"ר מנספלד מספרת ,כי בניז
גוד לשנים עברו ,שבהן היה שימוש נרחב
בסיליקון לעיבוי ולעיצוב שפתיים ,היום
החומר העיקרי לטיפול בשפתיים הוא
חומצה היאלורונית ,המקנה לשפתיים
את המראה הרצוי – טבעי ,רענן ומעודן.
בגלל שהטיפול אינו קבוע ,אפשר פשוט
לחזור על הטיפול בכל חצי שנה .הטיז
פול אורך כ 10-דקות ואיננו יקר במיוחד,
כי מזריקים רק נפחים קטנים (בין חצי
מזרק למזרק).

פחות כאבים ,יותר דיוק
הרפואה האסתטית מתקדמת ומשתנה
לטובה עם השנים .ראינו מעבר מחומרי
מילוי קבועים ומלאכותיים לחומרי מיז
לוי סמי-קבועים וזמניים ,עם תוצאות
טובות יותר .ראינו גם מעבר לחומצה
היאלורונית ייעודית לאזור מסוים ,וכעת
אנו רואים יותר ויותר פיתוחים בתחום
טכנולוגיות להזרקה.
בעבר ,ניסיונות שונים להכניס לשוק מזז
רקים אוטומטיים היו מסורבלים ומגושז
מים ,אך היום ,הודות לבשורת הפיתוח
של חברת תאוקסן השוויצרית ,המשז
ווקת את מותג הפרמיום של החומצה
ההיאלורונית טאוסיאל ,לא כך הדבר.
בינוא ר  2015הושק לראשונה עט הה�ז
רקה האלחוטי של טאוסיאל (Teosyal
 )penהמאפשר הזרקה מדויקת במגוון

טכניקות ולמבחר רחב של שימושים.
העט קליל ונוח לשימוש ,והמטופלים
מדווחים על פחות כאב לעומת הזרקה
עם מזרק ידני .הרופאים מדווחים על
צורך בשימוש בפחות חומצה היאלורוז
נית ,ולכן השימוש בעט מוביל לבסוף גם
להוזלת מחיר הטיפול עבור המטופל.
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