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TRETMAJI ZA 
OBLIKOVANJE TELESA

•  lifting prsi in zadnjice
• zmanjševanje obsega okrog pasu

• oblikovanje telesa
• limfna drenaža

TRETMAJI 
OBRAZA

• pomlajevanje kože
• obrazni lifting
• glajenje gubic

• odstranjevanje aken

PROTIBOLEČINSKI 
TRETMAJI

• akupunkturna masaža
• limfna drenaža

• odpravljanje bolečin

B.E.A.M tehnologija ZMORE VEČ!
Za dodatne informacije pokličite na (01) 5867934.

oblikovanje telesa obrazni lifting čudežne rokavice učvrščevanje mišic

V današnji družbi 
pomenijo čvrste in po-
končne prsi mladost, vi-
talnost in zdravje. 

Zaradi različnih dejavnikov, kot so sila 
težnosti, posledice dojenja, vpliv dednosti 
in nihanje telesne teže, prsi izgubijo svojo 
obliko, postanejo ohlapne in se sčasoma 
povesijo. Povešenosti prsi se lahko do 
neke mere izognemo z izbiro pravilnega 
nedrčka, pravilnim načinom nege in 
uravnavanjem konstantne telesne teže.

Kljub preventivnim delovanjem se ne 
moremo popolnoma izogniti povešenim 
prsim, zato se vedno več žensk tudi pri 
nas odloča za korekcijo prsi s pomočjo 
lepotnega kirurga. 

Obstaja alternativa – nekirurški 
lifting prsi!

Ravno zaradi možnih 
zapletov in posledic 
pri kirurškem dvigu ali 
povečanju prsi se vedno 
več žensk po svetu odloča 
za nekirurške metode.

Ena izmed njih je lifting prsi s pomočjo 
B.E.A.M tehnologije. B.E.A.M. tehnologija 
deluje na osnovi elektrostimulacije mišic 
in z edinstvenim sistemom upravljanja 
pospešuje naravne procese v telesu. To 
pomeni, da lahko z B.E.A.M. tehnologijo 
že po 30 minutah dvignemo prsi tudi do 
�,5 centimetra. Namen tretmaja je pred-
vsem preoblikovanje in dvig prsi. 

Po tretmaju stranke poročajo, da so 
prsi bolj čvrste, polne in dvignjene. Po 
vsakem tretmaju pa so rezultati še boljši. 
Priporočljivo je opraviti �2 do �5 tretma-
jev (dvakrat do trikrat tedensko). Zavedati 
se moramo, da učinki tovrstnih postopkov 
niso trajni in da je treba za optimalen re-
zultat enkrat do dvakrat mesečno opraviti 
eno obnovitveno terapijo. 

Postopek je popolnoma neboleč in je 
zasnovan tako, da imate ves čas tretmaja 
kontrolo nad intenzivnostjo in potekom 
postopka. Zaradi narave postopka spre-
membe ne bodo tako dramatične kot 
pri kirurški korekciji prsi, se pa s takšnim 
postopkom izognemo določenim 
nevšečnostim. Po tretmaju se lahko takoj 
vrnete k vsakdanjim opravilom, saj na telo 
deluje podobno kot intenzivna telovadba 
(zato ob pravilnem izvajanju ne pride do 
stranskih učinkov). Namen tega tretmaja 

je preoblikovanje prsi, zato ni omejitev pri 
velikosti; kljub vsemu se moramo zave-
dati, da je težje preoblikovati in obdržati 
rezultat pri večjih prsih.

Postopek je primeren tudi za tiste pa-
cientke, ki že imajo prsne vsadke. Ponava-
di so prsni vsadki nameščeni med pekto-
ralis velikih mišic in pektoralis malih mišic, 
tako da lahko brez težav opravimo tretma 
z B.E.A.M. tehnologijo, saj so mišice, ki jih 
tretiramo, nad vsadki.

Nekirurški lifting 
prsi obstaja

Cosmetics / Elektrostimulacija

Zgoraj opisan postopek izvajajo v:
 

Salon Mersi
Cankarjeva ulica 8, 3000 Celje

Gsm : 031 630 978 

Venustas Estetsko kozmetični center
Ziherlova ulica 8, 1000 Ljubljana

Tel. : (01) 283 26 61
www.venustas.si

Salon Jana
Tržaška cesta 87 b, 1370 Logatec

Tel.: (01) 754 28 65
E-pošta: info@frizerstvo-jana.si

www.frizerstvo-jana.si
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Kozmetični saloni 

www.syneron.si

Vzpon podjetja Syneron Medical Ltd. 
se je začel s patentiranjem tehnologije 
ELOSTM. Pomanjkljivosti klasičnih la-
serjev in IPL sistemov so bile izziv in 
navdih za razvijanje novih tehnologij 
za izvajanje nekirurških medicinsko–  
estetskih tretmajev. Doktor fizike 
Michael Kreindel je po letih raziskav 
odkril učinkovitejšo in varnejšo teh-
nologijo ELOSTM. Leta 2000 sta s 
prijateljem dr. Shimon Eckhousom, 
izumiteljem IPL sistema, ustanovila 
podjetje Syneron Medical Ltd.

ELOSTM tehnolgija
ELOSTM (Electrical Optical Synergy) 

predstavlja inovativno kombinacijo 
optične in električne energije. Z ELOSTM 
tehnologijo dosežemo bolj varne, 
učinkovitejše in manj boleče posege 
brez stranskih učinkov. 

ELOSTM tehnologija je primerna za 
številne posege. Namenjena je:
-  oblikovanju telesa in odstranjevanju  
 celulita,
-  odstranjevanju dlak vseh barv,
-  glajenju gubic in gub,
-  zdravljenju aken, 
-  odpravljanju žilnih nepravilnosti  na  
 telesu in obrazu,  
-  učvrščevanju kože. 

V petih letih je podjetje Syneron 
pridobilo več kot 25% tržni delež na 
svetovnem medicinsko-estetskem tr-
gu, kar je posledica zaupanja strokov-
njakov ter zadovoljnih strank po vsem 
svetu.

ELOSTM tehnologija
Podjetje Syneron Medical Ltd.

NEKIRURŠKI LIFTING 
PRSI OBSTAJA 2

KONEC NEZAŽELJENIH DLAK 
– UČINKOVITO IN TRAJNO!  4

NIČ VEČ AKEN! 5

Prispevek strokovnjaka:
UČINKOVITO ODSTRANJEVANJE CELULITA
Aleš Leskovšek
dr. med. specialist plastične,
rekonstrukcijske in estetske kirurgije 6

POMARANČNA KOŽA JE PRETEKLOST
– REVOLUCIJA VELASHAPETM 7

4 KORAKI DO LEPOTE   
  
1. korak: Pomladite svojo kožo! 8
2. korak: Imate tudi vi dovolj žilic in žil? 9
3. korak: Kako do čvrste kože? �0
4. korak: Zgladite gubice in gube! ��

Iz vsebine: 3

BM Studio / VelaSmooth in  IPL z ELOSTM tehnologijo
Dunajska cesta 63, �000 Ljubljana

Tel.: (0�) 437 4� 68
E–pošta: info@bmstudio.si

www.bmstudio.si

SENSE Wellness Club / VelaSmooth in IPL z ELOSTM tehnologijo
Domina Ljubljana Hotel & Spa, 

Dunajska cesta �54, �000 Ljubljana
Tel.: (0�) 588 26 00
Gsm: 03� 388 388

E-pošta: sense@sense-club.com
www.sense-club.com

Lepotilni center Mrhar Petra / VelaSmooth            
Tolminskih puntarjev 4 (SKB stavba)

5000 Nova Gorica
Tel.: 05 30 22 ���

Gsm: 04� 7�3 344
E-pošta: info@lepotilni-center.c

www.lepotilni-center.com

Kozmetični salon Saša Mastnak – Krašovec / IPL z ELOSTM tehnologijo
Lepa pot 2, 3000 Celje

Tel.: (03) 545 33 62

Kozmetični center s pedikuro Bernik Jerneja /VelaSmooth in IPL z ELOSTM tehnologijo
Spodnji trg 2a, 4220 Škofja Loka

Tel.: (04) 5�2 25 96
E-pošta: jerneja.bernik@gmail.com

www.kozmetika-jerneja.si

Kozmetika Omersa d.o.o. / VelaSmooth
Kozmetični salon in dermatološka ordinacija

Gosposvetska cesta 4, �000 Ljubljana
Tel.: (0�) 430 48 20, (0�) 430 48 2�

E-pošta : omersa.doo@siol.net
www.kozmetika-omersa.com

VENUSTAS Estetsko kozmetični center / VelaSmooth in IPL z ELOSTM  tehnologijo, 
B.E.A.M. tehnologija

Ziherlova 8, �000 Ljubljana
Tel.: (0�) 283 26 6�, (0�) 283 26 62

E-pošta: info@venustas.si
www.venustas.si

Salon lepote Urška / IPL z ELOSTM  tehnologijo
Bevkova ulica 5, 33�0 Žalec

Tel.: (03) 57� 66 26
Gsm: 04� 350 6�5

E-pošta: salon.urska@gmail.com
www.salonurska.com

Terme sončni park Vivat, Počitek - užitek d.o.o / VelaSmooth
Ulica ob igrišču 3, 9226 Moravske Toplice

Tel.: (02) 538 2� 00
GSM: 04� 788 88�

E-pošta: wellness@vivat.si
Spletna stran: www.vivat.si 

LASSANA Salon v Univerzitetnem Kliničnem centru Ljubljana / IPL z ELOSTM tehnologijo
Zaloška 7, Ljubljana

Tel.: (0�) 434 33 30
E-pošta: info@lassana.si

www.lassana.si 

Domovanje sprostilnih in lepotnih ritualov NATASHASPACE / IPL z ELOSTM tehnologijo
Peričeva �7, Bežigrajski dvor, �000 Ljubljana

Tel.: (0�) 436 �� 98
www.natasha.si

Kozmetični salon Mega Care Studio / VelaSmooth
Savska 34, 4000 Kranj

Tel.: (04) 20 20 803
GSM: 04� 435 777

E-pošta: megacarestudio@email.si
www.megacenter.si/lepota 

Lepotni studio Marti / IPL z ELOSTM tehnologijo
Kidričeva cesta �2, 4000 Kranj

Tel.: (0590) 66 55 3
GSM: 04� 66 55 33

E-pošta: marti@marti.si 
www.marti.si 
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Laserski tretmaji učinkovito in trajno 
odstranijo dlake. Uspešno ga izvajamo 
pri moških in pri ženskah. Odstranju-
jemo lahko dlake na vseh delih telesa, 
razen v okolici oči.

PREJ  POTEM

Učinkovito 
odstranjevanje dlačic 
in dlak
Z ELOSTM tehnologijo lahko tako 

ženskam kot moškim nudimo odlično 
rešitev za odstranitev dlak s telesa in 
obraza.

ELOSTM tretmaji se lahko izvajajo na 
vseh delih telesa. Zaradi neenakomerne 
rasti dlak je za končni rezultat potrebnih 
nekaj ponovitev. Število ponovitev je 
določeno individualno, priporočeni raz-
maki med posameznimi tretmaji pa so: 

- od 4 do 6 tednov za obraz,
- od 6 do �2 tednov za ramena in hrbet,
- od �0 do �6 tednov za noge.

Tretma je preprost, z njim uspešno in 
trajno odstranjujemo dlake brez opera-
cije, pomirjeval in praviloma ne zmoti 
vsakodnevnih dejavnosti. Za dodatno 
varnost skrbi patentiran sistem, ki med 
procesom spremlja vnos energije v vaše 
telo in skrbi za hlajenje vaše povrhnjice. 

Učinkovita metoda 
trajne depilacije
ELOSTM tehnologija omogoča trajno 

odstranjevanje dlak z uporabo radiofre-
kvence in laserske energije. Kontroliran 
pulz prodira v lasni mešiček, aktivno hla-
jenje kožne površine pa zagotavlja varen 
in neboleč postopek.

Za uničenje rasti dlak je potrebna ter-
malna poškodba mešička, ki ustavi nor-
malno rast dlake. Mešiček uničimo z za-
dostnim segrevanjem, za katerega pa so 
svetlejše in tanjše dlake manj dovzetne. 
Z ELOSTM tehnologijo lahko odstranimo 
tudi te. Radiofrekvenca se osredotoči le 
na predhodno segreta področja, ki smo 
jih obdelali s svetlobnim žarkom, kar 
poveča varnost tretmaja. Kot edini stran-
ski učinek se občasno pojavi kratkotrajna 
rdečica kože.

Sistemi, ki imajo samo 
en vir energije, so nepri-
merljivi, saj z uporabo 
samo optične energije 
težje uničimo svetle, rdeče 
in dlake v fazi sivenja. Z 
ELOSTM tehnologijo doka-
zano uničimo tudi te.

 

Konec nezaželjenih dlak 
– učinkovito in trajno!

4 Cosmetics / Odstranjevanje dlak
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Vas motijo akne? 
Si želite lepo in sijočo kožo?

Tehnologija ELOSTM ponuja najnovejšo 
in učinkovito metodo odstranjevanja 
aken.

Za sijočo kožo
Akne so pogosta bolezen kože. Po-

javijo se na obrazu, ramenih, prsih in 
hrbtu. Čezmerna količina loja in odmrle 
poroženele celice se kopičijo in ustvarjajo 
ugodno okolje za razmnoževanje bakte-
rij, ki lahko povzročijo vnetje. Vidne po-
sledice so akne, kot posledica globokega 
vnetja pa lahko ostanejo trajne brazgo-
tine.

Tudi akne zdravimo s kombinacijo 
optične in radiofrekvenčne energije.  
Fotoenergijska reakcija med optično  
energijo in na svetlobo občutljivimi celi-
cami povzroči oksidacijo in poškodbo 
prostih radikalov v lojnicah. S tem 
zmanjšamo število bakterij in delovanje 
lojnic. Tako uničimo akne in izboljšamo 
teksturo kože.

Uspešno globoko 
čiščenje
Rezultati zdravljenja so dolgotrajni, 

vzdrževanje stanja je odvisno od potreb 
posameznika.

Število priporočenih tretmajev je 
odvisno od stopnje bolezni, običajno pa 
se v obdobju enega meseca opravi �0 

PREJ

POTEM

Akne zdravimo na obrazu, vratu, hrbtu, 
prsih in ramenih. Z odstranitvijo aken 
preprečujemo tudi nastanek brazgotin, 
ki so posledica globokega vnetja.

Akne / Cosmetics

Nič več aken!

5
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Medical / Celulit

Prispevek strokovnjaka

Aleš Leskovšek, 
dr. med., 
Simed d.o.o.

Učinkovito odstranjevanje celulita
Sodobna učinkovita neinvazivna terapija za odstranjevanje 
celulita in zmanjševanje obsega stegen, trebuha in bokov

PREJ  POTEM

Večina žensk v odrasli dobi (80%) 
ima na bokih, stegnih in na zadnjici 
nagrbančeno neenakomerno kožo z 
vdolbnicami, ki je estesko moteča. Stanju 
običajno rečemo celulit (ali pomaračna 
koža) in je posledica obilice podkožnega 
maščevja v vezivnih razdelkih podkožja. 
Neenakomerna površina je odraz 
maščobnih naslag v podkožju, ki v razdel-
kih med vezivnimi trakovi segajo proti 
površini kože in tvorijo izbokline. Vezivni 
trakovi sidrajo kožo na vezivne ovojnice 
mišic in povzročajo vdolbinice. 

Vzrok nastanka celulita ni povsem 
jasen, je pa odvisen od količine te-
lesne maščobe in organizacije veziva 
v podkožju. Ženski spolni hormon  
(estrogen) ima eno od ključnih vlog, 
saj pospešuje nalaganje maščobe v 
podkožju žensk nasploh - še posebno 
poudarjeno na t.i. »tipičnih mestih«, kot 
so boki in stegna. Teorij o nastanku je 
veliko, še več pa je terapevtskih metod, 
s katerimi skušamo celulit odpraviti. Po-
gosto celulit nastane in ostane kljub ust-
rezni prehrani in fizični aktivnosti.

Strokovnjaki so razvili veliko metod 
zdravljenja, s katerimi skušamo vplivati 
na različne vzroke nastanka celulita. 

Topični preparati, ki večinoma vsebu-
jejo kofein in ekstrakte alg, začasno sušijo 
(ožamejo) maščobne celice in jih s tem 
skrčijo, hidratantna (vlažilna) sredstva 
kožo navlažijo in napnejo, različni rast-
linski izvlečki (črni poper, ingver, cimet, 
kapiscin) pospešujejo mikrocirkulacijo, 
retinol preprečuje zorenje maščobnih 
celic. Težava s topičnimi preparati (kreme, 
mazila) je, da delujejo površinsko in ne 
prodirajo globlje v tkivo. Učinkovitost 
lahko nekoliko povečamo z uporabo 
okluzijskih oblačil ali povojev. Kljub temu 
so učinki kratkotrajni in prehodni.

Terapije z masažo, kot na primer 
masažne naprave s podtlakom (ender-
mologija), vplivajo na celulit z raztego-
vanjem vezivnih tkiv in z izboljšanjem 
limfatičnega pretoka, vendar so glede na 
klinične raziskave učinki neizraziti.

Prehrambeni dodatki (ginko biloba, 
ekstrakt grozdnih pešk, celasene, ...) naj bi 
povečali metabolizem in prekrvavitev ter 
zmanjšali oteklino. Ameriška FDA jih ni 
odobrila kot sredstvo za odpravo celulita.

Pri mezoterapiji v kožo in podkožje 
vbrizgavamo različne tekočinske pri-
pravke hormonov, aminofilina, vitami-
nov, rastlinskih izvlečkov, mineralov, itd. 
Najpogosteje uporabljamo ekstrakt leciti-
na iz soje, ki vsebuje fosfatidilholin. Le-ta 
povzroča raztapljanje maščevja – lipolizo. 
Zaradi precejšnjega števila zapletov je 
metoda še v preizkusni fazi. Ustanovljeno 
je bilo tudi mednarodno društvo za lipoli-
zo, katerega člani izvajajo lipolizo pod 
kontroliranimi kliničnimi pogoji. 

Kiruške metode odprave celulita 
– kot na primer subscizija in liposukcija 
– so učinkovite pri odpravi maščevnih 
oblog in celulita, vendar so invazivne. 
Pacientke so izpostavljene vsem ne-
prijetnostim in tveganjem kirurških 
posegov; najučinkovitejše so pri ome-
jenih predelih, vendar včasih tudi po njih  
ostane neenakomernost kože, potrebno 
je okrevanje.

Že dolgo je znano, da metode, s ka-
terimi kožo vzpodbudimo, naredijo kožo 
bolj napeto in gladko ter omilijo celulit. 

Kombinirana terapija celulita, ki 
vključuje sočasno mehanično masažo, 
gretje tkiva z infrardečo svetilko ter bi-
polarno radiofrekvenco, je učinkovita ne-
operativna tehnika odprave in blaženja 
celulita ter manjšanja obsegov tretiranih 
predelov. 

S podtlakom (vakumom) in masažo 
z valjčki pospešimo mikrocirkulacijo in 
limfno drenažo. S sočasnim gretjem kože 
in podokožja ter povrhnjih maščobnih 
oblog (z infrardečo svetilko ter bipolarno 
RF), povzročimo preoblikovanje in krčenje 
kolagenskih vlaken.  S sinergističnim 
(dopolnjujočim se) delovanjem masaže 
in ciljane toplotne energije vzpodbu-
dimo razgradnjo maščobnih oblog 
(lipolizo), pospešimo limfno drenažo in 
zmanjšamo maščobne blazinice.

Po terapiji je koža bolj gladka in 
napeta, obseg tretiranega predela je 
manjši. S kombinirano terapijo sočasno 
učinkujemo na:  

•  povrhnja in globlja tkiva, 
•  na kožo, podkožje in maščevje, 
•  na mikrocirkulacijo, limfno drenažo,  

sintezo in preoblikovanje kolagena ter 
lipolizo.

Iz navedenih razlogov je učinek bolj 
izrazit in trajnejši (6 mesecev in več). 
Za vzdrževanje najboljšega stanja so 
potrebni nadaljnji občasni vzdrževalni 
tretmaji.

Celulit lahko varno in učinkovito omi-
limo z uporabo kombiniranih naprav, ki 
mehanično masirajo kožo in podkožje 
ter sočasno dovajajo infrardečo in 
radiofrekvenčno energijo. Metoda je 
varna, z zelo malo zapleti. Pacientke jo 
dobro prenašajo, okrevanje ni potrebno. 
Sprejemljiva je za ljudi, ki si ne želijo 
kirurških posegov (in jih ne bremeni pre-
tirano prekomerna teža). Primerna je kot 
dopolnilno po liposukciji za uravnavo 
površinskih nepravilnosti, lahko pa je 
tudi rešitev za  stimulacijo in ponovno 
napetost ohlapne kože (npr. po večjih 
izgubah teže).

Postopek s sistemom VelaShapeTM 
prvič v Sloveniji izvajajo v:

Plastična in estetska kirurgija 
Aleš Leskovšek, dr. med.

Simed d.o.o.
Zaloška 155, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 540 01 91
Faks: 01 540 01 89

E-pošta: info@simedlaser.si
www.simedlaser.si
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Celulit / Medical

Pomarančna koža je preteklost 
– revolucija VelashapeTM

O nadlogi, ki pesti sodobne ženske 
(in tudi vse več moških), je bilo napisano 
že vse. Dejstvo je, da se poleg genetske 
pogojenosti pogosto pojavlja kot posledi-
ca pomanjkanja telesne aktivnosti in slabe 
prehrane. Tudi vam prenatrpani urniki ne 
omogočajo zadostne skrbi za vaše telo? 

VelaShapeTM je prva 
naprava s klinično doka-
zanimi in zdravniško 
potrjenimi rezultati pri 
zmanjševanju celulita in 
obsega telesa.

VelaShapeTM je revolucionarna novo-
st v boju proti celulitu. Podjetju Syneron 
je uspel edinstven premik na področju 
nekirurških in neinvazivnih tretmajev - od 
nadležnih vboklinic se končno lahko poslo-
vite hitro in temeljito. Po besedah stroko-
vnjakov je osnovni vzrok za nastanek celu-
lita način življenja. Zato vam predstavljamo 
rešitev, ki od vas ne bo zahtevala nikakršne 
spremembe ustaljenih življenjskih navad. 

Dovolj besed, hočem rezultate!

Zmagovita inovacija v boju proti 
neestetsko nakopičeni telesni maščobi 

se imenuje VelaShapeTM. Združuje več 
različnih tehnologij, ki skupaj predstav-
ljajo najbolj napreden način za izboljšanje 
mikrocirkulacije in prekrvavitve ter za 
odpravljanje odvečnih strupov iz telesa. 

Revolucionarne rezultate dosegamo 
s kombinacijo tehnologij uspeha:

-  radiofrekvenčna energija
- infrardeča svetloba

- vakum
- masaža

S kombinacijo radiofrekvenčne in 
infrardeče energije dosežemo podkožje, s 
čimer pospešimo metabolizem. Dodatne 
pozitivne učinke prinese sočasna upo-
raba vakuma in masaže. Svojemu telesu 
tako privoščimo celostno in neinvazivno 
razvajanje, koži pa vrnemo izgubljeno 
prožnost.

Pa saj ni dovolj časa ...

Tokrat ga niti ne potrebujete! Za vidne 
rezultate prvič v zgodovini proticelulitnih 
naprav zadoščajo zgolj 4 tretmaji. Ker je 
med posameznimi obiski dovolj razmak 
enega tedna, ste lahko že po � mesecu vi-
deti kot v najstniških letih. Prav tako vam 
ne bo potrebno spreminjati življenjskih 

vzorcev. Zaradi neinvazivnosti tretmajev 
ni okrevanja, nemudoma se lahko vrnete 
k običajnim opravilom. 

Razvajajte svoje telo 
– do popolnih linij brez 
bolečin, odrekanja in na-
pornih treningov!

ZAKAJ? - ZATO:

1) preverjeni rezultati
2)  dovolj so 4 tretmaji
3)  varen in učinkovit

Za katere dele telesa je 
primeren sistem VelaShapeTM ?
Zaradi učinkovitosti, zanesljivosti in 

varnosti sistema VelaShape, se lahko po-
stopek izvaja po celem telesu ali samo na 
kritičnih predelih. Običajno se tretma iz-
vaja na stegnih, mečih, zadnjici, ledvenem 
predelu, trebuhu, rokah in podbradku. 
S kombinacijo štirih tehnologij bo vaša 
koža zopet čvrsta in gladka tam kjer boste 
želeli.

www.syneron.si

PRVIČ V SLOVENIJI – 
NAJBOLJ UČINKOVITO 

ODSTRANJEVANJE CELULITA!
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Medical / 4 koraki do lepote

www.syneron.si

1. korak: Pomladite svojo kožo!

Lepota gladke in napete kože

Vsi si želimo ohraniti mladosten videz. 
Z ELOSTM tehnologijo lahko premagate 

znake staranja in z učinkovitim glajenjem 
gubic pomladite Vašo kožo.

Obnavljanje in pomlajevanje kože

Koža je izpostavljena številnim spre-
membam, ki jo poškodujejo. Pojavljati se 
začnejo vidne žilice, pigmentne nepravil-
nosti, povečane pore, gubice in gube. 
Naša koža se z različnimi varovalnimi me-
hanizmi vsakodnevno brani pred vplivi 
zunanjega sveta. 

Z ELOSTM tehnologijo – kombinacijo 
radiofrekvenčne in optične energije, ki 
spodbuja obnavljanje kolagenskih vlaken 
v vezivnem tkivu - vašo kožo obnovimo in 
ji damo zdrav in sijoč videz.

Pri pigmentnih nepravilnostih kože 
odvečen melanin pretvori optično in 
radiofrekvenčno energijo v toploto.  
Segrevanje povzroči razgradnjo melanin-
skih celic, hkrati pa se zmanjša proizvod-
nja melanina. Proces razgradnje povzroči 

PREJ  POTEM

ELOSTM tretmaji so mogoči na obrazu, 
vratu in rokah. Rezultati obnavljanja in 
pomlajevanja kože in glajenja gubic so 
več kot odlični.

začasno potemnitev, po treh do štirih  
tednih pa pigmentne nepravilnosti 
izginejo.

Pri zdravljenju vaskularnih nepravil-
nosti je postopek podoben. Hemoglobin 
v krvi pretvori optično in radiofrekvenčno 
energijo v toploto. Segrevanje spodbudi 
koagulacijo krvi, kar povzroči razgradnjo 
žilnih sten. Te se po nekaj tednih prek  
imunskega sistema izločijo iz telesa, zato 
vaskularne nepravilnosti izginejo.

Obnavljanje kože  
z učinkom glajenja

Z uporabo ELOSTM tehnologije 
dosežemo mladosten videz brez opera-
cij in kemijskih substanc. Tretma traja 
manj kot eno uro, gel iz aloe vere pa med 
postopkom zagotavlja vlaženje kože. Po 
zdravljenju je koža rahlo pordela. Drugih 
stranskih učinkov običajno ni. Takoj lahko 
nadaljujete z vsakdanjimi aktivnostmi ter 
po želji nanesete ličila.

Število tretmajev je odvisno od globine 
in vrste pigmentnih ter žilnih nepravilnosti 
oziroma stanja kože. Običajno je za željene 
rezultate potrebno od 3 do 5 tretmajev. 

4 koraki do lepote 
8
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4 koraki do lepote / Medical

Lepota z ELOSTM tehnologijo

Z ELOSTM  tehnologijo vam  omogo-
čamo učinkovit način odprave žilnih ne-
pravilnosti na nogah in obrazu.

Odstranitev žilnih 
nepravilnosti

Drobne rdeče žilice po obrazu in 
nogah se običajno pojavijo kot posledica 
kožnih bolezni, hormonskih sprememb in 
poškodb zaradi svetlobe. Zlasti po obra-
zu so za večino ljudi izjemno moteče. Z 
ELOSTM tehnologijo je odstanitev žilnih 
nepravilnosti mogoča brez operacij in in-
jekcij ter s tem povezanimi zapleti.

ELOSTM tehnologija v procesu zdrav-
ljenja uporablja radiofrekvenčno in svet-
lobno energijo. Hemoglobin absorbira 
svetlobo, jo pretvori v toplotno energijo, 
kar povzroči, da kri koagulira. Toplota 
se prenese v žilne stene in uniči njihovo  
funkcionalnost. Žilice se sčasoma razgra-
dijo in izločijo preko imunskega sistema. 
Zato vaskularne nepravilnosti po nekaj 
tednih izginejo.

Varna metoda odstranitve 
žil in žilic

Po tretmaju se pojavi vidna sprememba 
barve žilice in manjša oteklina, ki lahko tra-
ja nekaj ur. V primerjavi z drugimi metoda-
mi je postopek veliko manj boleč. Lasersko 
zdravljenje žilnih sprememb praviloma ne 
zmoti vsakodnevnih dejavnosti.

Število in pogostost tretmajev je odvi-
sna od velikosti žil in globine, v kateri se te 
nahajajo. Za optimalne rezultate je običajno 
potrebno od enega do pet tretmajev.

www.syneron.si

4 koraki do lepote
2. korak: Imate tudi vi dovolj žilic in žil?

PREJ  POTEM

ELOSTM tretmaji se izvajajo na nogah 
ter na obrazu. Omogočajo učinkovito 
zdravljenje žilnih nepravilnosti, mo-
drikasto rdečih žilic na licih, nosu, vratu, 
dekolteju, zdravljenje bolezni, kot so 
rozacea, teleangiektazija, hemangiom 
ter razne druge žilne anomalije.

ALI STE PRIMERNI ZA FOTOFACIAL 
RF PRO IN KAKŠNE REZULTATE 
LAHKO PRIČAKUJETE?

1.) V primeru rozaceje, zardevanja, rdečice, 
popokanih kapilar in pajkastih žilic na 
obrazu se vse te »rožnate« nevšečnosti 
povprečno izboljšajo za 50 – 75%.

2.) Izgled sončnih peg, starostnih peg, hi-
perpigmentacije, posledic nosečnosti in 
pegavosti se povprečno izboljša za 50 
– 75%. 

3.) Kronične poškodbe od sonca in posledice 
fotostaranja na obrazu se v povprečju 
izboljšajo za 50 – 75%.

4.) Poškodbe kože od sonca in znaki staran-
ja na rokah, vratu in prsih, se po tretmaju 
izboljšajo za 50 – 75%. 

9
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Medical / 4 koraki do lepote

4 koraki do lepote 

Prednosti radiofrekvence:

  • Radiofrekvenca velja za visoko kon-
troliran vir energije in sinergično de-
luje z optično energijo. 

  • Kombinacija radiofrekvence in 
optične energije omogoča uporabo 
optične energije do stopnje, ki je 
varna za vse tipe kože (v primerjavi z 
drugimi laserji in IPL sistemi). 

  • Ne poškoduje povrhnjice. 

  • Zaradi lastnosti radiofrekvence lahko 
natančno zadanemo predhodno 
segreta območja in se izognemo 
drugim, nesegretim območjem. 

  • Omogoča večjo prodornost v tkivo in 
s tem boljše rezultate.

www.syneron.si

PREJ  POTEM

Tretmaje se izvaja predvsem na 
področjih, kjer koža z leti postane usahla. 
Na obrazu so taka področja pod očmi, v 
okolici obrvi, na vratu, v okolici nosu in 
ust. Izvaja se jih lahko tudi drugod na 
telesu, največkrat na trebuhu in rokah. 

Ustavite čas

Z ELOSTM tehnologijo lahko Vašo kožo 
učvrstite učinkovito, neboleče ter brez 
komplikacij.

Nekirurška učvrstitev kože

Klasične kirurške metode učvrstitve 
kože so za paciente boleče, možnost 
težav med in po posegu je velika, pot do 
končnega cilja pa dolga. Vedno več ljudi 
se zato odloča za nekirurške tretmaje. 
ELOSTM tehnologija vam omogoča tako 
imenovani nekirurški lifting brez bolečin 
in stranskih učinkov.

Učinkovita učvrstitev kože 

S segrevanjem tkiva povzročimo 
krčenje kolagenskih vlaken ter spod-
budimo nastajanje elastina ter novih, 
bolj funkcionalnih kolagenskih vlaken. 
Sočasno z učvrstitvijo kože se zmanjšajo 
tudi gube ter izboljša elastičnost. 

Za dober učinek je potrebnih 
povprečno 5 tretmajev, ki se izvajajo na 
2-4 tedne.

3. korak: Kako do čvrste kože?

�0
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Privoščite si pomlajevanje!

Mladosten videz kože bo dosežen 
z njeno učvrstitvijo in glajenjem gubic 
in gub. Storite to na osnovi toplotnega 
učinka. Z ELOSTM tehnologijo vam ponu-
jamo varen in učinkovit način obnove 
kože.

Kako se znebite gubic in gub

Toplotni učinek ELOSTM tehnologije 
naredi vašo kožo gladko in pomla-
jeno. Postopek je praviloma neboleč 
in omogoča odlične rezultate. Takoj po 
tretmaju se lahko vrnete k svojim vsakod-
nevnim aktivnostim. 

V nagubani koži je kolagen zelo gost, 
zaradi česar se zmanjša dotok krvi in rast 
novih vlaken. S kombinacijo radiofrek-
vence in laserske energije kolagenska 
vlakna segrevamo in povzročimo otek-
lino globoko v koži. Vlakna se ločujejo in 
ko oteklina splahni, se prostor med njimi 
napolni z novim kolagenom. Nova kola-
genska formacija povzroči dolgoročni 
učinek napete kože. S tem zmanjšamo 
gube, zdravimo pa tudi teksturne ne-
pravilnosti.

4 koraki do lepote / Medical

4 koraki do lepote
4. korak: Zgladite gubice in gube! 

Vaši koži bo povrnjena mladost

S postopkom odstranimo majhne 
gubice, globoke gube pa se vidno 
zmanjšajo. Po tretmaju postane koža 
gladka in prožna. Po končanem tretmaju 
ima rožnat, svež in bolj čvrst izgled. 

Število tretmajev je odvisno od stanja 
in teksture kože. Običajno se želeni rezul-
tati pokažejo po 3 do 5 tretmajih.

NOVO!

Matrix IR aplikator – optimalna sinergija 
svetlobne energije in kontrolirane bipo-
larne radiofrekvence – segreva globoko 
pod povrhnjico in sočasno krči kalogen-
ska vlakna, spodbuja nastanek novega 
kalogena in varuje povrhnjico. Tovrstna 
kombinacija diodnega laserja in radio-
frekvence z intenzivnim hlajenjem po-
vrhnjice omogoča toplotnima energija-
ma, da prodirata še globlje v podkožje.

Matrix IR aplikator omogoča tretma, ki 
optimalno deluje na glajenje gub in je 
popolnoma varen za povrhnjico.

www.syneron.si

PREJ  POTEM

ELOSTM tehnologija omogoča glajenje 
gubic in gub na obrazu, vratu in 
dekolteju.
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Medicinsko-estetski centriMedicinsko-estetski centri

Dermatološko medicinski center Dimnik Žgavec / VelaSmooth, IPL in laserski sistem 
z ELOSTM tehnologijo
Leskoškova cesta 9d, �000 Ljubljana
Tel.: (0�) 520 2� �8
Gsm: 03� 574 9�2
E-pošta: info@proderma.si

Dermatološka laserska kirurgija Bartenjev-Rogl / VelaSmooth
Derčeva 35, �000 Ljubljana
Tel.: (0�) 5� 4� 700
Faks: (0�) 5� 4� 70�
E-pošta: bartenjev@ordinacija.net

Dermatologija Rogaška / VelaSmooth, IPL in laserski sistem 
z ELOSTM tehnologijo
Zdravilišče Rogaška – Zdravstvo,d.o.o.
Zdraviliški trg 9, 3250 Rogaška Slatina
Tel.: (03) 8�� 70 20
Faks: (03) 8�� 70 ��
E-pošta: info@rogaska-medical.com
www.derma-hygieia.com

Medicinsko - estetski in wellness center Lucija / IPL in laserski sistem 
z ELOSTM tehnologijo
Slomškova ulica 6, 32�5 Loče
Tel.: (03) 759 06 08
Gsm: 03� 343 006
E-pošta: lucija@kracun.si
www.kracun.si

Medico dr. Sentočnik d.o.o. Ljubljana / VelaSmooth
Levčeva ��, �000 Ljubljana
Tel.: (0�) 423 45 70
Faks: (0�) 423 34 07
E-pošta: medico.center@siol.net
www.medico.si

Kirurgija Volovec / VelaSmooth
AAMV d.o.o.
Cesta prvih borcev 24a, 8250 Brežice
Tel.: (07) 496 65 56
E-pošta: lidija_volovec@yahoo.com
www.aamv.si

Kalliste - diagnostični center / IPL sistem z ELOSTM tehnologijo
Ksenija Šelih Martinec, dr. med
Slamnikarska cesta 3b, �230 Domžale
Tel.: (0�) 724 43 00
E-pošta: ksenija.selih@siol.net
kalliste.ordinacija.net

SkinCare / Laserski sistem z ELOSTM tehnologijo
Zasebni zdravstveni zavod Bossman
Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper
Tel.: (05) 630 85 40
Gsm: 040 665 303
E-pošta: boss.kop@siol.net

Plastična in estetska kirurgija Aleš Leskovšek, dr. med  / Laserski sistem 
z ELOSTM tehnologijo in VelaShape
Simed d.o.o.
Zaloška �55, �000 Ljubljana
Tel.: (0�) 540 0� 9�
Faks: (0�) 540 0� 89
E-pošta: info@simedlaser.si 
www.simedlaser.si

Medicinska estetika, Medes d.o.o. /  IPL z ELOSTM  tehnologijo
Trdinova 8, �000 Ljubljana
Gsm: 03� 2�2 �92
E-pošta: info@medes.si
www.medes.si
 

IZ 
»PREJ« 

V 
»POTEM«!

Imate tudi vi težave z 
nadležnimi vboklinicami 
tam, kjer bi morala biti 
vaša koža gladka in zapelji-
va? Ne marate kopalne se-
zone, ker razkrije preveč? 
Ne veste, kako doseči nek-
danji izgled brez napornih 
treningov in diet?

Opišite nam svoje težave na 
čim bolj izviren način (pred-
vsem kaj, na katerih predelih 
ter zakaj vas moti) in posta-
nite del neverjetne preo-
brazbe! Najboljše zgodbe 
bomo nagradili s

KOMPLETOM TRETMAJEV
S SISTEMOM 

VELASHAPETM!

NAGRADNI NATEČAJ:

Vašo zgodbo pričakujemo na e-
naslovu elos@mds-it.si (tu lahko 
dobite tudi dodatne informacije o 
natečaju) do 4. aprila 2008.

�2

www.syneron.si
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