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Poudarjene trepalnice so osnova 
ličenja in zato si ženske danes težko 
predstavljamo odhod od doma brez 
nanosa maskare.

 Doslej smo dosegali videz go-
stejših in daljših trepalnic z uporabo 
maskar, katerih učinek je močno 
odvisen od naše naravne osnove 
trepalnic. Kratke, redke in tanke 
trepalnice, kljub našem trudu in 
večkratnem nanosu, ne morejo 
doseči velikega učinka, zato upo-
rabnice večkrat posegajo po umet-
nih trepalnicah ali pa si privoščijo 
podaljške za trepalnice. Ti dve meto-
di sicer prelisičita naravo in dosežeta 
dramatičen učinek videza naših oči, 
a sta precej neprimerni za vsakod-
nevno uporabo, saj zahtevata čas in 
spretnost, hkrati pa sta za trepalnice 
škodljivi, saj prihaja do mehaničnih 
in kemičnih poškodb (lomljenje, tr-
ganje trepalnic, težavna odstranitev 
lepila, ...).

neuLash

Sanjske 
trepalnice  
v 30 dneh:
prestižen serum 
za naravno 
podaljševanje 
trepalnic,  
brez ličil.

Novo!

Trepalnice so okvir  
naših oči, zato je povsem 
razumljivo, da jim že 
tisočletja posvečamo 
veliko pozornosti  
in poskušamo na 
različne načine doseči 
njihov najpopolnejši 
videz.

Več o serumu na  

www.neulash.si

Znanstveniki so pred kratkim od-
krili revolucionarno rešitev, ki je že 
dostopna v Sloveniji! To je serum za 
podaljševanje trepalnic neuLash, ki 
z aktivno tehnologijo spodbudi rast 
in okrepi vsako trepalnico posebej. 
Na naraven način ustvari videz lep-
ih, dolgih, gostih in zdravih trepaln-
ic. Skrivnost se skriva v neuLash-evi 
bogati formuli z visoko potentnimi 
polipeptidi, esencialnimi proteini, 
vitamini, vlažilnimi in obnovitveni-
mi sestavinami, ki negujejo, krepijo 
in dopolnijo trepalnice  ter dodajo 
sijaj in elastičnost.

neuLash je primeren za ženske in 
moške, uporabnike kontaktnih leč, 
podaljšanih trepalnic in tudi tiste, ki 
so bili podvrženi radiacijski terapiji. 
Oftamološka testiranja in klinične 
študije so dokazale, da je neuLash 
kljub izjemnim učinkom varen in ne 
draži oči.

Tisti, ki so ga doslej preizkusili, so 
bili navdušeni nad enostavnostjo 
uporabe in hitro opaznim učinkom. 
Vse kar moramo narediti je, da na-
nesemo neuLash enkrat dnevno, 
pred spanjem, na linijo trepalnic, in 
že v treh tednih postaneta volumen 
in dolžina trepalnic vidno večja. Ker 
je neuLash prosojen in brezbarven, 
njegova tekstura pa lahka, postane 
nanos hiter, zabaven in nepogrešljiv 
del večernega rituala nege obraza.

Do  odkritja, da nekatere 
učinkovine dejansko pospešujejo 
rast trepalnic, so znanstveniki prišli 
povsem po naključju, saj se rast 
trepalnic pojavlja kot stranski učinek 
nekaterih zdravil.
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Vprašali smo oftalmologinjo:

»Na trgu obstajajo zdravila, ki jih pred-
pisujemo pacientom za zdravljenje 
zvišanega očesnega tlaka, pri boleze-
ni, ki jo imenujemo zelena mrena ali 
glavkom. Tovrstna zdravila zmanjšujejo 
tlak v očesu tako, da povečujejo od-
tekanje tekočine iz očesa v krvni obtok. 
Eden od dodatnih učinkov, ki se po-
javijo pri bolnikih, katerim oftalmologi 
predpisujemo te vrste očesnih kapljic, je 
lahko postopna sprememba trepalnic na 
zdravljenem očesu. Te spremembe lahko 
vključujejo potemnitev, podaljšanje, za-
debelitev in zvečanje trepalnic.«

mag. Kristina Mikek, 
dr.med., spec. oftalmologije

Dimedias, Ljubljana 
Tel.: (01) 520 21 18 

KALLISTE, klinika za ginekologijo, 
  osteoporozo in estetiko, Domžale  
Tel.: (01) 724 43 00 

Medicinska estetika, Medes, Ljubljana 
GSM: 031 212 192

Skincare, Koper
Tel.: (05) 630 85 40

Derma center Habakuk, Maribor
GSM: 051 420 165

SENSE Wellness Club, Ljubljana 
Tel.: (01) 588 26 00

Kozmetični salon Saša Mastnak – 
Krašovec, Celje 
Tel.: (03) 545 33 62 

Domovanje sprostilnih in lepotnih ritualov 
NATASHASPACE, Ljubljana 
Tel.: (01) 436 11 98 

Milumed - studio za zdravje in dobro 
počutje, Ptuj  
Tel.: (02) 745 01 43 

Salon lepotnih ritualov, Trebnje 
GSM: 051 636 869 

LaDiva – lepota telesa, Celje 
GSM.: 040 245 860 

Kozmetični salon Nika, Kamnik 
Tel.: 01 831 63 12

Studio Anja, Žalec 
GSM.: 041 982 092

Lepotni salon Mersi, Celje
Tel.: 03 490 09 03 

Lepotni studio De Beaute, Ljubljana
Tel.: 01 232 24 95 

Skupaj odkrivajmo lepoto

več o nagradnem 

 natečaju 

si oglej na zadnji  

strani

brezplačen  

neuLash 

& tečaj ličenja  

s Tino Cavazza

neuLash

neuLash lahko kupite samo v 
najboljših medicinsko estetskih 
centrih in kozmetičnih salonih, 
kjer vam bodo z veseljem razložili 
kakšne so njihove izkušnje in kako 
se ga pravilno uporablja:

Nam lahko zaupate “trike” za enos-
taven in popoln make up?

Osnova se začne pri rednem čiščenju 
in negovanju kože obraza. S tem prido-
bimo svežino in mladost obraza. Nato 
je zelo pomemben izbor kvalitetnega 
pudra in prave nianse, ki je osnova za 
vsak make up. Pomembna je še me-
hkoba zasenčenih oči, lepo poudarjene 
trepalnice in nežno rdečilo za lička, 
kar poživi obraz. Piko na i doda glos, ki 
nežno poudari naša usta.

Kaj vi najprej opazite na ženskem 
obrazu?

Vedno opazim negovan obraz. Pri 
svojih make-up-ih želim zato poudariti 
zdrav ten kože in oči, ki pri človeku pov-
edo največ.

Zakaj se ženske odločajo za obisk 
vašega tečaja?

Izkušnje so pokazale, da se problem 
začne že pri nakupu kozmetike. Trgo-
vine ponujajo ogromno in raznoliko 
izbiro izdelkov. Moje pravilo je, da vsaka 
tečajnica s seboj prinese vse svoje izdel-
ke. Na tečaju spoznajo osnove make 
upa in ličila, ki jih potrebujejo za vsa-
kodnevni make up.

Kako potekajo vaši tečaji?

Tečajnice lahko izbirajo med dvema 
tečajema: T Spot tečajem 1 in T Spot 
tečajem 2.

T Spot tečaj 1 poteka kot predavanje, 
kjer imam tudi večje število udeleženk. 
V dveh urah in pol prikažem na mod-
elu osnove make upa in svetujem kako 
dnevno uporabljati ličila. Cena tečaja je 
30 €/osebo.

T Spot tečaj 2 pa poteka kot “work 
shop”, kjer sprejmem naenkrat le osem 
oseb. V štirih urah vsaka tečajnica spoz-
na svoj obraz, nauči se prekriti svoje 
napake in poudariti svojo lepoto. Na 

tečaju si dekleta same ličijo svoj obraz 
in se s tem takoj naučijo malih skrivnosti 
lepega make up-a. Cena tečaja je 80 €/
osebo.

Pri obeh tečajih tečajnice pridobijo 
koristne in praktične nasvete, sestavim 
jim tudi “paket” ličil, ki je nujno potreben 
za dober rezultat.

Vsaka posameznica bo ob nasled-
njem nakupu prihranila ogromno de-
narja.

Kako vi poskrbite za svoj vsakod-
nevni urejen videz?

Jutro začnem s sveže stisnjenim 
sokom in zelenim čajem. Potrudim se,  
da svojemu telesu podarim vsaj nekaj pi-
lates vaj za moč in raztezanje. V primeru 
utrujene kože si obraz osvežim z masko 
in skrbim, da zaužijem dovolj vode čez 
cel dan. Pri ličenju pa upoštevam pravi-
lo, manj je več.

Kako ste zadovoljni z neuLashom?

Kot vizažistka sem bila na začetku 
zelo skeptična. V svoji 13-letni karieri 
sem videla in spoznala veliko novitet, ki 
so obljubljale čudeže.

neuLash uporabljam pol leta in moje 
trepalnice so se resnično podaljšale,  
ravno tako so zaradi napačnega obliko-
vanja v mladih letih, zrasle tudi obrvi. 
Prva dva meseca sem neuLash upo-
rabljala vsak dan, sedaj pa vzdržujem 
dolžino mojih trepalnic z enkrat teden-
skim nanosom. Inovativen izdelek je 
kvaliteten in ga priporočam prav vsaki 
ženski. Z njegovo uporabo bo vsak 
make up še boljši in lepši.

Kot sem poudarila so oči bistvo. Neu-
Lash bo pripomogel, da bodo oči bolj 
odprte in poudarjene. Poleg tega se 
zaradi dolgih in gostih trepalnic skrije 
spuščena veka. To napako namreč želi 
skriti marsikatera ženska.

Tina Vrhovnik Cavazza
Gsm št: 041/ 245-643 
tina.cavazza@gmail.com 
spletna stran: www.t-spot.si

 s Tino Cavazza 
med drugim tudi o neuLashu

Intervju

NAGRADNI  

naTEČAJ

Tino Vrhovnik Cavazza v Sloveniji pozna-
mo kot strokovno in modno vizažistko, 
ki svoje znanje širi na bodoče vizažiste. S 
svojim znanjem pomaga vsem ženskam, 
ki si želijo naučiti pravilno in enostavno 
naličiti svoj obraz, za vsak dan ali za 
posebne priložnosti.
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V tokratni številki vam predstavljamo popoln tretma za obraz, ki vam omogoča, 
da s pomlajenim in osveženim obrazom, zadovoljno, ponosno in sproščeno 
stopite v pomlad in poletje. 

»Moj obraz  
izraža zadovoljstvo,  

ki ga besede  
težko opišejo!«

Zahteve in pričakovanja družbe 
po mladem in vitalnem videzu so 
vsak dan večje. Zdrav in mladosten 
videz nam zato dajeta zadovoljstvo 
in samozavest. Onesnažen zrak, 
nezdrava hrana, cigaretni dim, 
staranje, vsakodnevna ličila, stres 
vsakodnevno negativno vplivajo na 
videz našega obraza. Zato se vse več 
ljudi odloča za različne pripomočke 
in estetske posege v kozmetičnih 
salonih in medicinskih centrih. Za 
različne težave, ki pestijo vaš obraz, 
vam različne tehnologije in izdelki 
omogočajo enostavne, varne in 
učinkovite rešitve. Tehnologija 
ELOS, s sistemi eLaser, e Light, eMax, 
eStyle in eMatrix, učinkovito poskrbi 
za vaše gube, gubice, brazgotine, 

Popoln tretma za obraz

· izboljšanje teksture kože
· glajenje gub, gubic

· odstranjevanje žil, žilic
· odprava aken in pigmentnih 

 nepravilnosti 
· trajno odstranjevanje dlak

· odprava povešene kože, 
podbradka

Naravno  
podaljšanje in  
zgostitev  
trepalnic v 30 dneh.

DIAMANTNI PILING 
Odstranitev vseh  
kožnih nepravilnosti.

žile, žilice, odpravi akne, pigmentna 
znamenja, trajno odstrani nadležne 
dlačice, utrjuje kožo, odpravi 
povešeno kožo in podbradke in 
tako celovito pomladi vašo kožo. 

Najnovejša aktivna tehnologija 
za trepalnice neuLash vam bo za-
gotovljeno in preizkušeno naravno 
zagotovila dolge, močne in gostejše 
trepalnice. 

Za obnovitev svoje kože in s tem 
odstranitev gubic, por, madežev ter 
aken pa si privoščite dimantni pil-
ing Pristine. S pomočjo diamantnih 
konic in vakuuma diamantni piling 
odstrani vaše odmrle kožne celice 
ter spodbudi proizvodnjo novih. 

Vsi tretmaji so 

natančneje opisani  

v tokratni reviji.

Odprava očesnih  
nepravilnosti

MATRIX RF  
Sublativno  

pomlajevanje

Morda pa se celo odločite in se 
končno znebite svojih očal in leč, s 
pomočjo laserskega posega, kate-
rega vam opravijo Morela okulisti.
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DIAMANTNI PILING 
Odstranitev vseh  
kožnih nepravilnosti.

Stari egipčani so se s takšnimi 
težavami spopadali s pilingom pov-
rhnjice s pomočjo peska, prvi sistemi 
mikrodermoabrazije pa so temeljili 
na kristalih. Šele v zadnjih letih so 
strokovnjaki razvili izdelek, ki pred-
stavlja popolnoma varno, nebolečo, 
neagresivno in učinkovito rešitev 
nekaterih težav s kožo, na vseh tipih 
kože in na vseh delih telesa. Pristine 
je edinstven sistem, ki s pomočjo dia-
mantnega pilinga obnavlja kožo, ker 
odstranjuje odmrle in poškodovane 

Diamantni piling  
za prenovljeno kožo.  
Pristine. 

kožne celice in istočasno stimulira 
proizvodnjo novih kožnih celic, kola-
gena in elastina.

Kako deluje?

Pristine deluje na osnovi diamant-
nih konic. Kombinira glajenje pov-
rhnjice kože z lasersko obdelanimi 
diamantnimi konicami in vakuuma. 
Diamantni piling deluje na pigmen-
tacije, brazgotinice, stirje, gubice in 
spodbudi nastajanje mladih celic. 
Koža je po tretmaju gladka, sijoča, 

svetlejša in opazno mlajša. Stopnjo 
grobosti, vrsto diamantne glave in 
moč vakuuma lahko Pristine popol-
noma prilagodi vašim potrebam. 
Diamantni piling je tako varen, 
neboleč in učinkovit. Zmanjša gu-
bice, pore, madeže, akne, celulit, 
strije ... Tretma navadno traja od 30 
do 60 minut, po tretmaju pa se lahko 
vrnemo k običajnim aktivnostim. 
Pristine nam tako ponuja preprosto 
rešitev za življenje brez razdražene 
kože in nepravilnosti.

 
 

Skozi življenje se srečujemo s številnimi težavami na koži, ki so lahko posledice 
sončenja, staranja, nosečnosti, nepravilnega prehranjevanja, debelosti,  
pubertete ... Vzroki za nepravilnosti na koži so torej najrazličnejši, posledice pa 
resne: gube, starostne pege, brazgotine, akne, mastna koža, strije, celulit ...
 

 
· KJE? na vseh delih telesa

· KOLIKO? 5-12 tretmajev

· KAKO POGOSTO? 1 teden

· OBNOVITEV: ne oz. po potrebi

Prednosti:

· neboleče 
· neagresivno 
· brez alergijskih reakcij 
· vidna obnova kože 
· za vse dele telesa

Diamantni piling 

s sistemom Pristine

Tretma izvajajo v:

Domovanje sprostilnih in lepotnih 
ritualov NATASHASPACE 
Peričeva 17, Bežigrajski dvor 
1000 Ljubljana 
Tel.: (01) 436 11 98 
Spletna stran: www.natasha.si
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Prispevek strokovnjaka:

Skupaj odkrivajmo lepoto

       Nov mejnik v pomlajevanju  
kože, glajenju gub in brazgotin  
s tehnologijo Matrix RF®

Prispevek strokovnjaka:  
Sandi Luft, dr. med., spec. dermatologije, 
Derma center Habakuk, Pohorska ulica 59, Maribor, 
info@centerderma.si

Arzenal nekirurških metod, s katerimi lahko učinkovito 
in trajno izboljšamo videz kože, je v zadnjih letih postal 
precej obsežen. Staranje kože je kompleksen proces, ki 
ga še ne razumemo popolnoma. Znake staranja, ki nas-
tanejo zaradi zunanjih vplivov, od katerih ima največji 
vpliv sonce in uporaba solarijev, kajenje, mikrofini prah 
iz industrije ter prometa idr., lahko odstranimo z neka-
terimi postopki, katerih delovanje so lahko nepoznav-
alcem težje razumljivi. Razumevanje dodatno otežijo 
strokovni izrazi, ki pa so nepogrešljivi pri pojasnjevanju 
metod z napravami in postopki, ki so nam danes na 
voljo. A pred vrati so nove metode, ki jih v Derma cen-
tru Habakuk že uspešno izvajamo v okviru postopkov 
estetske dermatologije in so do naših pacientov izjemno 
prijazni, hkrati pa dajejo zelo dobre rezultate.

 

Za pomlajevanje kože lahko upo-
rabimo t.i. neablativne metode, 
pri katerih ne poškodujemo kože, 
kot je neablativna rejuvenacija z 
določenim laserji, kombinacijo la-
serja in radifrekovenčnega toka ali 
različnih naprav z radiofrekvenčnim 
tokom. Pri slednjih dosežemo 
spremembe v globlji plasti kože, 
dermisu, s pregrevanjem te plasti 
do določene temperature, kar 
sproži kratkoročno preoblikovanje 
molekule kolagena in dolgoročno 
sproži nastanek novega kola-
gena. Učinkovite aparature in us-
posobljen terapevt dosežeta mak-
simalno izboljšanje tonusa kože in 
zmanjšanje gub obraza, vratu in de-
kolteja v treh do štirih ponovitvah 
terapij, ki se ponavljajo v krajših 
obdobjih. 

Ablativne metode zahtevajo 
daljše obdobje celjenja kože

V drugo skupino metod glajenja 
gub, brazgotin in pomlajevanja 
kože spadajo t.i. ablativne metode, 
ki se izvajajo s pomočjo različnih la-
serjev, ki imajo sposobnost odstran-
jevanja (ablacije, fototermolize) 
kože. Laserski žarek na svoji poti iz 
naprave v kožo najprej poškoduje 
zgornjo plast kože, epidermis. 
Za dolgotrajno izboljšanje gub, 
pobleditev lis, zmanjšanje strij in 
brazgotin, izboljšanje tonusa kože, 
zmanjšanje por pa ni dovolj samo 
odstraniti epidermis, pač pa kontro-
lirana poškodba globlje plasti kože, 
dermisa, kjer se proži mehanizem 
celjenja kože, pri tem pa nastanejo 
novi gradniki kože, kot so kola-
gen, medceličnina in sprememba 
elastinskih vlaken. Obdobje celjen-
ja, ki lahko tretirano osebo ovira 
pri socialnih aktivnostih, je lahko 
različno dolgo v odvisnosti od tega 
ali je bil odstranjen celotni vrhnji 
del kože ali je bil samo v določenih 
predelih, v obliki pravilne mreže – 
t.i. frakcionirana fototermoliza. Pri 
popolni ablaciji to obdobje traja 
nekaj tednov, pri frakcionirani fotot-
ermolizi pa do teden dni. Odvisno 
od nastavitev aparata je površina 
odstranjenega epidermisa pri frak-
cionirani fototermolizi od 10 do 

Novo  
v Sloveniji

1 mesec po 2 terapijah z matrix RF 
Fotografije: Sandi Luft, dr.med, posneto s sistemom Fotofinder.

P O T E M

P O T E M

P R E J

P R E J
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70 odstotkov celotne površine 
kože. Nepoškodovana koža, ki se 
nahaja med odstranjenimi pre-
deli, omogoči hitrejše celjenje v 
primerjavi s popolnoma ablativnim 
postopkom, pri katerem je epider-
mis odstranjem v celoti. Postopek 
frakcionirane fototermolize je treba 
ponoviti vsaj trikrat, popolna ablaci-
ja pa se izvede le enkrat. 

Nova, radiofrekvenčna metoda 
Matrix RF® je manj agresivna za 
kožo in daje izjemne rezultate

Zadnji napredek na področju 
pomlajevanja kože je uporaba 
radiofrekvenčnega toka na frak-
cioniran način s pomočjo aplikatorja 
Matrix RF®. S pomočjo kontakta ele-
ktrod s površino kože in bipolarne 
radiofrekvence, ki steče med pozi-
tivnimi in negativnimi elektrodami, 
dosežemo pregrevanje kože točno 
na mestu, kjer je to najbolj zaželeno 
– v dermisu. Radiofrekvenčni tok 
hitreje steče na področjih, kjer je 
večja vsebnost vode. Vrhnji sloj 
kože, epidermis, je v primerjavi z 
dermisom manj vlažen, zato tam 
radiofrekvenčni tok ne naredi večjih 
poškodb in pregrevanja. Rezultat 
je občutnejše večje, po površini 
obsežnejše, neposredno pre-
grevanje dermisa, kar povzroči to-
plotno krčenje molekul kolagena in 
sproži tvorbo novega kolagena ter 
medceličnine. Postopek se imenuje 
SUBLATIVNO POMLAJEVANJE kože. 
Ta besedna skovanka izvira iz sub-
ablativno, ki se nanaša na sposob-
nost generiranja toplote pod mini-
malno poškodovanim epidermisom, 
efekt pa ni povezan z ablacijo, pač 
pa z obsežnim pregrevanjem der-
misa. Radiofrekvenčni tok povzroči 
območje toplotne poškodbe kože v 

obliki prirezane piramide. 

Vrh piramide je mesto na epi-
dermisu, kjer RF tok vstopi v telo. 
Tam lahko opazimo rjave točke 
na površini kože, pod njimi pa je 
področje obsežne toplotne spre-
membe beljakovin v dermisu. V 
primerjavi z ablativnimi metodami, 
je tukaj celjenje mnogo krajše, 
saj je zgornji sloj kože minimalno 
poškodovan. Naprava omogoča tri 
nastavitve delovanja. Nastavitev A 
je namenjena za površinsko obnavl-
janje kože, obnavljanje tonusa kože 
oziroma za področja, kjer je koža 
tanjša, kot je to v okolici oči. Program 
B generira toploto srednje globoko 
v dermisu in je primeren za glajen-
je gub na vratu, obrazu, plitvejših 
brazgotin in strij. Program C je na-
menjen za globoke gube na licih, 
čelu, brazgotine na obrazu in telesu, 
glajenje globokih strij. Bolečina pri 
posegu z Matrix RF® je minimalna 
in jo je mogoče še dodatno ublažiti 
z uporabo anestezirajočih krem. 
Bistvena prednost terapije z Matrix 
RF®, v primerjavi z ablativnimi me-
todami pomlajevanja, je v krajšem 
času celjenja. Takoj po postopku 
navadno nastane rdečina in blažja 
oteklina, ki izgineta v nekaj urah. 
Na površini koži so vidne okoli mil-
imeter velike rjave točke, ki so pos-
ledica kontakta elektrod s kožo. Te 
izginejo po nekaj dneh in jih lahko 
prekrijemo s prekrivno kremo ali 
kremami za zaščito pred soncem 
s cinkovim oksidom. Lahko pride 
tudi do nastanka na otip nekoliko 
hrapave kože in krust, ki pa izgine-
jo brez posebnega zdravljenja. Po 
programih A in B so se pacienti, po 
dnevu ali dveh, sposobni vrniti v 
socialno življenje, po programu C 
pa tretji dan. Bistvenega pomena je 

zaščita pred soncem, ki jo moramo 
po posegu udejanjati z izogibanjem 
sonca in uporabo zaščitnih krem 
vsaj do popolne zacelitve kože. Dru-
gih, bolj resnih stranskih učinkov, 
kot so motnje pigmentacije, izbruh 
aken, okužbe, dolgotrajna rdečina 
kože in brazgotine, ki so pogostejše 
pri ablativni rejuvenaciji, do sedaj, 
pri Matrix RF®, še niso bile opisane. 
Za doseganje najboljšega rezultata 
pri pomlajevanju obraza in glajenju 
gub so potrebne vsaj tri ponovitve 
v razmiku meseca do meseca in pol. 
Za glajenje brazgotin po aknah in 
brazgotinah po poškodbah in op-
eracijah na obrazu ter strij na telesu 
pa je potrebnih okoli pet ponovitev 
postopkov.

Čas je za pacientu prijazne 
metode pomlajevanja

Sublativno pomlajevanje je nova 
nekirurška metoda pomlajevanja 
kože, glajenja gub, brazgotin in strij 
ter obnavljanja tonusa kože, ki je 
nekakšna kombinacija med neab-
lativnimi in frakcioniranimi abla-
tivnimi metodami pomlajevanja. 
Prednost Matrix RF® pred slednjimi 
metodami je v večji učinkovitosti in 
krajšem času celjenja kože. Zanjo je 
značilna minimalna poškodba epi-
dermisa in velik učinek v dermisu, 
ki je dosežen s koagulacijo protei-
nov in obsežnim pregrevanjem, kar 
povzroči skrčenje molekul kolagena 
in nastanek novega kolagena. Posl-
edica tega procesa je nastanek kože, 
ki je bolj napeta, gladka, z manj gub 
in vidno pomlajena. Na brazgotinah 
po aknah, po poškodbah ali oper-
acijah lahko pričakujemo izboljšanje 
globine, glajenje robov brazgotin 
na prehodu v zdravo kožo, pri stri-
jah pa lahko opazimo izboljšanje v 
zmanjšanju stanjšanja kože in papir-
natega izgleda kože strij.

FRAKCIJSKO POMLAJEVANJE SUBLATIVNO POMLAJEVANJE

Derma center Habakuk
Pohorska ulica 59 
2000 Maribor 
Tel. 051 420 165 
info@centerderma.si 
www.centerderma.si 

Tretma lahko  
opravite tudi v:

Valsabbion 
hotel in medical spa 
Pješčana uvala IX. 26 
52100, Pula, Hrvaška 
Tel. +385 052 218 033 
info@valsabbion.hr 
www. valsabbion.hr Pri sublativnem pomlajevanju se večina toplotne energije skoncentrira v podkožju,  

kar povzroči tvorbo novega kolagena in medceličnine.
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Z laserskim refraktivnim posegom lahko trajno odpravimo očesne napake kot so 
kratkovidnost, daljnovidnost in astigmatizem. Tovrstne operacije veljajo za zelo 
učinkovite in varne v kolikor so izvedene strokovno ter z uporabo najsodobnejše 
tehnološke opreme, pojasnjuje mag. Kristina Mikek, specialist oftalmologije, iz 
Centra za očesno refraktivno kirurgijo Morela okulisti, v Ljubljani.

Z laserskim žarkom do ostrega  
pogleda in zapeljivih oči

Dioptrijo oziroma tako imeno-
vane refrakcijske napake očesa 
lahko odpravimo s pomočjo očal ali 
kontaktnih leč, lahko pa tudi trajno, 
z laserskim operativnim posegom. 
Očala na splošno veljajo za zelo 
moteč pripomoček, še posebej za 
športnike in ljudi, ki so v svojem 
vsakdanjem življenju aktivni. Zlasti 
pri višjih dioptrijah, očala zožujejo 
vidno polje in pri kratkovidnih ne-
koliko pomanjšajo predmete, ki jih 
gledamo. 

Laserska odprava očesne diopt-
rije je v zadnjem desetletju postala 
prevladujoč način trajne odprave 
očesnih refrakcijskih motenj. To 
dokazuje tudi podatek, da so s 
tovrstnimi metodami zdravili že pre-
ko 30 milijonov ljudi po vsem svetu. 
Gre za operativni poseg pri katerem 
z drobnim laserskim žarkom preob-
likujemo površino očesne roženice 
in tako spremenimo njeno lomnost 
za svetlobo. Z napredkom v laserski 
tehnologiji ter z izpopolnitvijo op-
erativnih tehnik so ti posegi postali 
zelo varni in učinkoviti. Z njimi lahko 
zagotovimo popolno neodvisnost 
od očal pri več kot 95% pacientov.

Center za očesno refraktivno kirur-
gijo Morela okulisti sodi med vodilne 

ustanove specilizirane za operativne 
posege namenjene odpravi očesne 
dioptrije, ne le v Sloveniji pač pa 
tudi širše v regiji. Najvišje standarde 
na področju kakovosti ter varnosti 
operativnih posegov zagotavljajo 
z neprestanim izobraževanjem ter 
s strokovnim sodelovanjem z dru-
gimi podobnimi centri v tujini. Dr. 
Vesna Morela in Dr. Kristina Mikek, 
ki center vodita, vlagata veliko na-
porov tudi v hitrejše širjenje znanja, 
s področja refrkativne očesne kiru-
rgije med oftalmologi v Sloveniji. 
V ta namen redno organizirata že 
tradicionalno mednarodno stroko-
vno srečanje oftalmologov, pod 
naslovom Ljubljana refractive sur-
gery meeting. 

S ciljem izpolnjevanja najvišjih 
standardov tudi na področju 
tehnološke opremljenosti in pros-
torskih kapacitet, ki so poleg strok-
ovnosti, izkušenj in znanja prav 
tako ključni element, ki zagotav-
lja optimalne rezultate operativnih 
posegov, je bila v lanskem letu iz-
vedena selitev v nove prostore sod-
obno opremljenega ambulantnega 
kirurškega centra. Dodaten dokaz za 
predanost kakovosti in odličnosti na 
področju očesne refraktivne kirurgi-

je pa je tudi certifikat ISO 9001:2008, 
ki ga je družba Morela okulisti pre-
jela kot prvi center za očesno refrak-
tivno kirurgijo v Sloveniji.

Morela okulisti d.o.o., 
Center za očesno refraktivno kirurgijo 
Tehnološki park 21 
1000 Ljubljana 
Tel: 01 510 2340 
www.morelaokulisti.si

Skupaj odkrivajmo lepoto

8

revija_april c_PONATIS.indd   8 27.8.10   13:05



www.syneron.si

Odstranjevanje dlak z laserjem ali 
IPL (intense pulsed light) je eden od 
petih najbolj pogosto izvajanih nein-
vazivnih tretmajev na svetu, ki ga že 
nekaj let opravljajo tudi v Sloveniji. 

Zaradi poplave različnih laserskih 
in IPL sistemov ter relativno visokih 
cen tretmajev je dobro, da se pred 
tretmajem pozanimamo s kakšno 
napravo nam bodo v medicinsko 
estetskem centru ali salonu opravili 
storitev.

Najnovejše tehnologije se od 
drugih razlikujejo po tem, da ob 
pravilni uporabi tudi na drugačnih 
tipih kože ne povzročajo dolgotra-
jnihstranskih učinkov.

Pogoste opekline povrhnjice, kra-
tkoročna epilacija, močne bolečine 
(še posebej na predelu bikinija in 
obraza) so pri novejših tehnologijah 
le še preteklost. ELOSTM tehnologija 
omogoča varno, učinkovito in tra-
jno odstranjevanje dlak z uporabo 
radiofrekvence in laserske en-
ergije. S kombinacijo teh dveh en-
ergij natančno zadenemo željeno 
področje in s tem ne poškodujemo 
okolice. To nam omogoča, da doseg-
amo boljše rezultate z nizko stopnjo 
obeh energij. Posledica so varnejši 
in učinkovitejši rezultati.

Sistemi, ki imajo samo en vir en-
ergije so neprimerljivi z ELOSTM, 
saj ELOSTM tehnologija omogoča 
odlične rezultate pri vseh barvah 
dlak, tudi pri svetlih, rdečih in dlakah 
v fazi sivenja ter na vseh tipih kože, 
kar do sedaj ni bilo mogoče.

Učinkovito in varno  
odstranjevanje  
dlak z elos  
tehnologijo

· KJE: na obrazu in telesu
· KOLIKO:
 - svetle dlake: 8-12 tretmajev
 - temne dlake: 4-8 tretmajev
·  KAKO   POGOSTO:
 - obraz: 4-6 tednov
 - ramena in hrbet: 8-10 tednov
 - noge: 10-12 tednov
·  OBNOVITEV: ne oz. po potrebi

T R E T M A  

z E LŌS™

Medicinsko estetski centri

Dermatološko medicinski center 
Dimnik Žgavec, Ljubljana
Tel.: (01) 520 21 18  
E-pošta: info@proderma.si

Medical center Rogaška, Rogaška Slatina
Tel.: (03) 811 70 20 
www.rogaska-medical.com

KALLISTE, klinika za ginekologijo, oste-
oporozo in estetiko, Domžale 
Tel.: (01) 724 43 00 
www.kalliste.si

Medicinska estetika, Medes d.o.o., 
Ljubljana 
GSM: 031 212 192 
www.medes.si

Derma center Habakuk, Maribor
GSM: 051 420 165  
info@centerderma.si

Estetski center Kavka, Domžale
GSM.: 041 606 477

Kozmetični saloni

SENSE Wellness Club, Ljubljana
Tel.: (01) 588 26 00 
www.sense-club.com

Kozmetični salon Saša Mastnak – 
Krašovec, Celje
Tel.: (03) 545 33 62

Domovanje sprostilnih in lepotnih ritualov 
NATASHASPACE, Ljubljana
Tel.: (01) 436 11 98 
www.natasha.si 

Milumed - studio za zdravje in dobro 
počutje, Ptuj 
Tel.: (02) 745 01 43 
www.milumed.si 

Salon lepotnih ritualov, Trebnje
GSM: 051 636 869 
www.salon-lepotnih-ritualov.si

LaDiva – lepota telesa, Celje
GSM.: 040 245 860 
www.ladiva.si

Kozmetični salon Nika, Kamnik
Tel.: 01 831 63 12 
www.kozmeticnisalon-nika.si

Studio Anja, Žalec
GSM.: 041 982 092 
www.studio-anja.si

Kozmetični salon Kristina, Novo Mesto
GSM: 031 632 626 
www.salonkristina.si

Najbolj učinkovito 
odstranjevanje dlak  
lahko opravite v  
naslednjih centrih:

Skupaj odkrivajmo lepoto

9

revija_april c_PONATIS.indd   9 27.8.10   13:05



www.syneron.si

Več kot 10.000 žensk dnevno 
obišče Vela tretma.  
Izvajajo ga v naslednjih centrih:

Skupaj odkrivajmo lepoto

Uspešen boj s celulitom:
VelaShape in VelaSmooth

O nadlogi, ki pesti sodobne 
ženske in tudi vse več moških) je bilo 
napisano že veliko, malokdo pa se 
zaveda, da vsaka novost na tržišču še 
ne predstavlja revolucije. Dobra teh-
nologija zagotavlja pozitivne učinke 
tudi po nekaj letih obstoja na trgu. 
Podjetju Syneron je uspel edinstven 
premik na področju nekirurških in 
neinvazivnih tretmajev. 

Zmagovita inovacija, ki predstavlja 
zlati strandard v boju proti celulitu in 
neestetsko nakopičeni telesni maščobi, 
združuje več različnih tehnologij, ki 
skupaj predstavljajo najbolj napreden 

Sproščeni  

v poletje!

   VelaShape z ELOS VelaSmooth z ELOS
Kje? po celem telesu po celem telesu in obrazu
Koliko? 4-6 tretmajev 8-12 tretmajev
Kako pogosto? 1x tedensko  2-3x tedensko
Obnovitev: na 1-3 mesece oz. po potrebi na 1-3 mesece oz. po potrebi

Revolucionarne rezultate  
dosegamo s kombinacijo  
tehnologij uspeha:

· radiofrekvenčna energija
· infrardeča svetloba
· vakuum
· masaža

Medicinsko estetski centri 
Dermatološko medicinski center 
Dimnik Žgavec, Ljubljana 
Tel.: (01) 520 21 18  
GSM: 031 574 912                            

Medical center Rogaška, Rogaška 
Slatina  
Tel.: (03) 811 70 20                
www.rogaska-medical.com 

KALLISTE, klinika za ginekologijo, oste-
oporozo in estetiko d.o.o., Domžale  
Tel.: (01) 724 43 00                
www.kalliste.si 

Medicinska estetika, Medes, Ljubljana 
GSM: 031 212 192                
www.medes.si

Dental art, Celje 
Tel.: (03) 544 17 50                
www.dentalart.si  
 
Kozmetični saloni 

SENSE Wellness Club, Ljubljana 
Tel.: (01) 588 26 00  
www.sense-club.com 

Domovanje sprostilnih in lepotnih 
ritualov NATASHASPACE, Ljubljana 
Tel.: (01) 436 11 98                
www.natasha.si  

Milumed - studio za zdravje in dobro 
počutje, Ptuj 
Tel.: (02) 745 01 43               
www.milumed.si  

Salon lepotnih ritualov, Trebnje 
GSM: 051 636 869                
www.salon-lepotnih-ritualov.si 

LaDiva – lepota telesa, Celje 
GSM.: 040 245 860                
www.ladiva.si 

Lepotni studio De Beaute, Ljubljana
Tel.: (01) 232 24 95 
www.studiodebeaute.si

Estetski center Kavka, Domžale
GSM.: 041 606 477

način za izboljšanje mikrocirkulacije 
in prekrvavitve ter za odpravljanje 
odvečnih strupov iz telesa. 

S kombinacijo radiofrekvenčne 
in infrardeče energije dosežemo 
podkožje, s čimer pospešimo me-
tabolizem. Dodatne pozitivne 
učinke prinese sočasna uporaba 
vakuuma in masaže. Svojemu telesu 
tako privoščimo celostno in nein-
vazivno razvajanje, koži pa vrnemo 
izgubljeno prožnost. 

Stopite v poletje sproščeni! 
Privoščite si New Life – najnovejšo B.E.A.M. 
tehologijo in s tem izjemne rezultate že 
po enem samem tretmaju!

Tretma si lahko  
privoščite v:
LaDiva – lepota telesa 
Hotel Evropa, Krekov trg 4, 3000 Celje  
GSM.: 040 245 860 

Milumed - studio za zdravje 
in dobro počutje
Langusova ulica 8, 2250 Ptuj  
Tel.: (02) 745 01 43 

Salon Mersi
Cankarjeva ulica 8, 3000 Celje 
Gsm: 031 630 978

New Life -  

Za novo, sproščeno  

in užitkov polno  

poletje!
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Izjava strokovnjaka:

Za uničenje teh maščobnih celic, ki 
jih vidimo kot vizualno neprivlačna 
in nezaželena, obstajajo različni 
postopki, invazivni in neinvazivni. 
Med invazivne postopke štejemo li-
posukcijo pa tudi lipolizo. Med nein-
vazivne postopke pa prištevamo 
tehnologijo UltraShape. 

Postopek z UltraShape zdru-
žuje vse prednosti invazivnih 
postopkov: je ciljno usmerjen, 
učinkovit in predstavlja dolgo-
trajno rešitev ter vse prednosti 
neinvazivnih postopkov: nein-
vaziven, neboleč, varen, ne zaht-
eva okrevanja. 

UltraShape ima patentirano 
tehnologijo, s katero, s pomočjo 
mehanskih vibracij in fokusiran-
im ultrazvokom dosežemo, da 
se maščobne celice uničijo na 
točno določeni globini. Vsebnost 
maščobnih celic se preko limfnega 
sistema po naravni poti izloči iz 
telesa. Prednost fokusiranega ul-
trazvoka je v tem, da uničimo samo 
maščobne celice, okoliško tkivo, kot 
so živci, žilice in vezivno tkivo, pa 
ostane nepoškodovano. Napreden 
računalniški program skrbi za to, da 
gremo z vsakim posameznim pul-
zom na točno določeno točko samo 
enkrat. Sofisticiran sistem je pov-
ezan s kamero, ki na podlagi algorit-
mov izračuna površino in potrebno 
število pulzov. Tovrstni sistem za-
gotavlja, da je varnost nenehno na 
prvem mestu. Prednost je tudi v 
tem, da ne potrebujete anestezije in 
dolgotrajnega okrevanja, postopek 
pa je minimalno boleč, občuti se 
zbadanje ali občutek toplote. 

UltraShape tretma je učinkovit 
in zanesljiv tretma, primeren 

Lipo brez 
      sukcije
Sodoben življenjski stil bi lahko enostavno opredelili kot hiter, 
saj smo naravnani k doseganju vse večje produktivnosti.  
Nezdravo prehranjevanje in pomanjkanje gibanja.  
Pojav ne prizanaša ne moškim ne ženskam in če nismo rojeni 
pod srečno zvezdo, se nam hitro pričnejo nabirati maščobne 
obloge ter celulit. 

za zmanjšanje lokaliziranih ma-
ščobnih blazinic, zmanjšanje 
obsega, izboljšanje oblike tel-
esa. Postopek je primeren za 
lokalizirane maščobne blazin-
ice, predvsem za tiste, ki jih je 
težko odpraviti s telovadbo ali 
dieto. Pomembno je, da skrbimo 
za normalno telesno težo, zdrav 
življenjski slog z zdravo prehrano 
in redno fizično aktivnostjo. Pri 
doseganju končnega rezultata pa 
pogosto potrebujemo pomoč. Za 
to je tukaj neinvazivna, varna in 
učinkovira tehnologija Ultrashape. 

Sam tretma z UltraShapom lahko 
opravite v času kosila, od 60 do 90 
minut, ne zahteva anestezije, oper-
acije ali injekcij. Takoj po tretmaju 
se lahko zopet vrnete k vsakdanjim 
opravilom. Za izgubo 4 centimetrov 
potrebujemo povprečno tri tretmaje. 
Najboljše pa je, da ne potrebujemo 
vzdrževalnih terapij, saj maščobne 
celice uničimo za vedno. 

Tretma lahko  
opravite v: V Medical Centru Rogaška se 

boste po posvetu z Anito Kek Ljubec, 
dr. med., specialistko interne medi-
cine odločili, kateri poseg je najbolj 
primeren za vas.  

»V Medical centru Rogaška 
poskrbimo za celostno obravnavo 
vsakega. Za optimalno terapijo se 
odločite po posvetu z zdravnikom. 
Dosedanje izkušnje tistih, ki so pri 
nas opravili tretma, so odlične. Ul-
traShape predstavlja rešitev, ki za-
gotavlja dolgoročne rezultate, zato 
ga nameravamo še naprej in še bolj 
vključevati v naše programe obliko-
vanja telesa in hujšanja.”

Anita Kek Ljubec, dr. med.,
specialistka interne medicine 

Medical center Rogaška 
Zdravilišče Rogaška – Zdravstvo,d.o.o.  
Zdraviliški trg 9, 3250 Rogaška Slatina 
Tel.: (03) 811 70 20  
Faks: (03) 811 70 11 
E-pošta:derma@rogaska-medical.com 
www.rogaska-medical.com

KALLISTE, klinika za ginekologijo, 
osteoporozo in estetiko d.o.o.  
Slamnikarska cesta 3b, 1230 Domžale 
Tel.: (01) 724 43 00  
E-pošta: info@kalliste.si,  
narocanje@kalliste.si 
www.kalliste.si

UltraShape je leta 2005 prejel 
CE certifikat, leta 2007 ga je revija 
Aestehetic Trends & Technologies 
razglasila za najbolj obetavno novo 
estetsko tehnologijo. Danes sistem 
UltraShape uporabljajo v več kot 57 
državah, uporablja ga več kot 550 
zdravnikov, narejenih pa je bilo že 
več kot 100.000 uspešnih tretma-
jev. Tehnologija je predstavljena v 
številnh strokovnih publikacijah, na 
strokovnih kongresih in seminarjih. 

Skupaj odkrivajmo lepoto
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Za zdrav izgled 
vaše kože, pijte 
čimveč zdrave, 
pitne vode.

T Spot tečaj 1 T Spot tečaj 2
23. april 26. april
3. maj 10., 17., 24. maj
21. junij 7., 14. junij
13. september 6., 20. september
11. oktober 4.,25. oktober
15. november  8., 22. november
10. december  13., 20. december
 

Skupaj odkrivajmo lepoto

NAGRADNI  

naTEČAJ

Vsak teden 1 brezplačen 
neuLash in tečaj ličenja s Tino 
Cavazza! 

Želite svoje sanjske trepalnice? 

Kako? Pošljite najbolj izvirno 
fotografijo vaših oči in vaše 
podatke do 30. 5. 2010 na  
info@neulash.si. 
Vsak teden bomo izmed pris-
pelih fotografij izbrali najboljšo.  
Avtor/ica izbrane fotografije bo 
prejel/a brezplačni serum za po-
daljševanje trepalnic neuLash. Vsi 
izbranci, ki bodo nato dva meseca 
objavljali svoja opažanja o uporabi 
neuLasha na neuLash blogu, bodo na 
koncu prejeli še popoln tečaj ličenja s 
Tino Cavazza! 

Več o natečaju preberite na 
www.neulash.si ali pišite na 
info@neulash.si. 
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TANA - Nadpovprečno kvalitetna voda
Vodni bar Tana se priključi direktno na 
vodno napeljavo v salonu ali pisarni. 
Voda iz vodovodnega omrežja gre nato 
še dodatno skozi ustrezne filtre, UV lučko, 
s tem skupaj izključi kakršnokoli možnost 
razvoja bakterij.

Ste prepričani, da je voda, ki jo pijete vi, vaši zaposleni  
in stranke, čista? Mi imamo pravo rešitev za vas: Vodni bari Tana

KUPON za 1 mesec brezplačnega 
testiranja vodnega bara TANA 
& brezplačni priklop na vaše 
vodno omrežje

Ponudba velja za vse pravne osebe do 15. 6. 2010.  
Za vse informacije in naročila pišite na info@vodnibar.si.

Izrael je država, kjer močno pri-
manjkuje kvalitetne pitne vode. 
Morda je tudi to razlog, da so 
postali Izraelci tehnološko vodil-
ni na področju razsoljevanja 
morske vode in po drugi strani 
vodilni pri razvoju tehnologije 
VODNIH BAROV.  Vodni bar 
TANA  je tehnološko dovršen 
proizvod vodilnega Izraelskega 
proizvajalca in je iz tega ra-
zloga verjetno vodni bar  TANA  
izvir najčistejše kvalitetne 
pitne hladne in vroče vode in 
to v neomejenih količinah.  

Z revijo Skupaj 
odkrivamo lepoto  
vam nudimo:

Termini tečajev Tine Cavazza:za več lepih nagrad  

nas spremljaj  

na Facebooku

TANA - Najbolj okusna voda
Na vodnem baru Tana si lahko natočimo 
hladno, vročo in tudi vrelo vodo za čaj v 
neomejenih količinah. 

TANA - Preprosta in privlačna uporaba 
Ker so vodni bari Tana priključeni di-
rektno na vodno napeljavo, nimate skrbi z 
naročanjem, dostavljanjem, plačevanjem 
in prenašanjem težkih balonov za najbolj 
čisto pitno vodo. Vodni bari so privlačni 
na pogled in prijetno prispevajo k notranji 
opremi.

TANA - Zmanjšanje stroškov 
Vaše podjetje lahko z vodnimi bari Tana 
tudi prihrani denar, kar je v teh časih 
še zelo pomembno. Ker je vodni bar 
priklopljen na glavni dovod vode, nimate 
stroškov dostave, stroškov balonov vode…

TANA - Varuje okolje
Z vodnimi bari Tana znatno prispevate k 
varovanju okolja, saj ni potrebe po rabi 
plastike, prevoznih sredstev, vključujejo 
razgradljive filtre, funkcijo za varčevanje 
z energijo, omogočajo nižjo proizvodnjo 
ogljikovega dioksida…

Več informacij na 041 245 643

brezplačen  

neuLash 

& tečaj ličenja  

s Tino Cavazza

Najbolj preprosta,  

varčna, ekološka,  

zdrava in  

okusna rešitev!

Ekskluzivna  

vodna  

ponudba

Skupaj odkrivajmo lepoto -
revija o novih tehnologijah na področju estetike
Pomlad 2010, letnik 4, številka 1
Naklada: 200.000 izvodov
 

 

Izdal:
MDS IT d.d., Leskoškova 9e, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 586 79 34, www.syneron.si

Pripravila: Tina Hočevar, Gregor Kompjut, Rajka Lunič

Izvod je brezplačen
Brez soglasja MDS IT d.d. je prepovedan razmnoževati in 
kopirati ali kako drugače uporabiti posamezne dele ali celoto 
revije Skupaj odkrivajmo lepoto.
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