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Kozmetični saloni

 
BM Studio / VelaSmooth in IPL z elosTM tehnologijo

Dunajska cesta 63, �000 Ljubljana
Tel.: (0�) 309 �4 �3

 E–pošta: info@bmstudio.si
www.bmstudio.si

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

Tel.: (04) �0 �0 803
GSM:  04�435 777

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

SENSE Wellness Club / VelaSmooth in IPL z elosTM tehnologijo
Domina Ljubljana Hotel & Spa, Dunajska cesta �54, SI - �000 Ljubljana

Tel.: 0� 588 �600
www.sense-club.com

Lepotilni center Petra Mrhar / VelaSmooth
Vrtojbenska cesta �, 5�90 Šempeter pri Gorici

Tel.: (05) 30 3� 3��

Kozmetični salon Saša Mastnak – Krašovec /  IPL z elosTM tehnologijo
Lepa pot �, 3000 Celje

Tel.: (03) 545 33 6�

Kozmetični center s pedikuro Bernik Jerneja / VelaSmooth in IPL z elosTM tehnologijo
Spodnji trg �a, 4��0 Škofja Loka

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

www.kozmetika-jerneja.si 

Kozmetični studio Dermal / IPL z elosTM tehnologijo
Mengeška cesta 34, ��36 Trzin

Tel.: (0�) 56 44 800
GSM: 05� �50 �50

www.dermal.si

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

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

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

Dermatološko medicinski center Dimnik Žgavec / VelaSmooth, IPL in 
Laserski sistem z elosTM tehnologijo

Leskoškova 9d, �000 Ljubljana
Tel.: 03� 5749��

E-pošta: diana.dimnik@siol.com 

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

Hygieia, dermatološki studio / VelaSmooth, IPL in 
Laserski sistem z elosTM tehnologijo

Zdravilišče Rogaška – Zdravstvo, d.o.o.
Zdraviliški trg 9, 3�50 Rogaška Slatina

Tel.: (03) 8�� 70 �0
Faks: (03) 8�� 70 �� 

E-pošta: info@rogaška-medical.com
www.derma-hygieia.com

Medicinsko - estetski in wellness center Lucija / IPL in Laserski sistem 
z elosTM tehnologijo

Slomškova ulica 6, 3��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�) 4�3 45 70
Faks: (0�) 4�3 34 07

E-pošta: medico.center@siol.net
www.medico.si

Kirurgija Volovec / VelaSmooth
AAMV d.o.o.

Cesta prvih borcev �4a, 8�50 Brežice
Tel.: (07) 496 65 56

E-pošta: lidija_volovec@yahoo.com 
www.aamv.si

Kalliste  - diagnostični center / IPL sistem z elosTM tehnologijo
Slamnikarska  cesta 3b

��30 Domžale
tel: (0�) 7�4 43 00

E-pošta: info.kalliste@siol.net
www.kalliste.si

SkinCare / Laserski sistem z elosTM tehnologijo
Zasebni zdravstveni zavod Bossman

Vojkovo nabrežje 38
6000 Koper

Tel: (05) 630 85 40
Gsm: 040665303

E – pošta: boss.kop@siol.net

Uvodnik

Živimo v svetu, kjer so pomembne le 
še »velike stvari«. To, da smo zasvojeni 
z delom, uspehom in denarjem, smo si 
potihem priznali že vsi. Vsakodnevni stre-
si na delovnem mestu, skrb za družino, 
potreba po stalnem dokazovanju in 
občutek, da moramo biti vedno in povsod 
najboljši, ... Razdajamo se na vse strani, 
pri tem pa pozabljamo nase.  Potrebe po 
rasti našega duha in krepitvi ter ohran-
janju zdravega in čvrstega telesa, ki pog-
osto potrebuje tudi kanček razvajanja, so 
postavljene na stranski tir.   

Pred dnevi sem v knjigi Bogastvo je v 
nas prebral misel, da je telo tempelj duše 
in ne le sredstvo, na osnovi katerega naj 
bi gradili svojo identiteto. Telo je vozilo, 
ki služi rasti duše. Strinjam se, da naš 
odsev v ogledalu ni in ne sme biti odsev 
naše srečne ali nesrečne duševnosti. Ljudi 
morajo predvsem osrečevati druge stvari 
(ljubezniv pogled, otroški smeh, razume-
vanje ...), ki pa jim po nekakšni čudni 
zmoti pravimo »drobne«.  

Življenjska resnica pa je skrita tudi 
v dejstvu, da sodoben način življenja 
(premalo gibanja, nezdrava prehrana, 
prekomerna teža, pomanjkanje spanca, 
stres ...) povzroča, da naša telesa ozi-
roma »vozila naše duše« niso vedno v 
najboljšem stanju. Zavedati se moramo, 
da svojega telesa ne moremo zamenjati, 
ko nam odsluži, tako kot lahko zamenja-
mo rabljeno in staro vozilo. Za svoje telo 
smo dolžni skrbeti, saj le zdravo, čvrsto in 
nenazadnje tudi lepo telo lahko kljubuje 
pritiskom današnjega časa.  

Gregor Kampjut
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Odstranjevanje 
žilnih nepravilnosti

Boste zopet celo poletje 
nosili dolge hlače?

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 
obrazu 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 sve-
tlobno energijo. Hemoglobin absorbira 
svetlobo, jo pretvori v toplotno energijo, 
kar povzroči, da kri koagulira. Toplota 
se prenese v žilne stene in uniči nji-
hovo funkcionalnost. Žilice se sčasoma 
razgradijo in izločijo preko imunskega 
sistema. Vaskularne nepravilnosti zato po 
nekaj tednih izginejo.

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.

Varna metoda 
odstranitve žil 
in žilic
Po tretmaju se pojavi vidna spre-

memba barve žilice in manjša oteklina, 
ki lahko traja nekaj ur. V primerjavi z dru-
gimi metodami je postopek veliko manj 
boleč. Lasersko zdravljenje žilnih spre-
memb praviloma ne zmoti vsakodnevnih 
dejavnosti.

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

Storitev je na voljo samo v 
medicinsko estetskih centrih



5Oblikovanje telesa in 
odstranjevanje celulita

Lepo 
oblikovano telo
Sistem VelaSmooth z elosTM tehno-

logijo ponuja prvo rešitev pri odpravi 
celulita. Z združitvijo infrardeče svetlobe, 
bi-polarne radiofrekvence, vakuuma in 
globoke masaže tkiva s pomočjo masaž-
nih valjčkov se problematični predeli 
hitro in vidno polepšajo, koža postane 
gladka in svilnato mehka. Izboljša se 
struktura kože, zmanjša se obseg na 
obdelovanem predelu telesa, zaradi 
izboljšane prekrvavitve pa se spodbudi 
lokalni metabolizem. 

Gladka in 
napeta koža

• Infrardeča svetloba
segreva kožo do 5mm  globoko, spod-

buja mikrocirkulacijo ter posledično 
izboljša izkoristek lokalnega metabo-
lizma. Na ta način zmanjšuje velikost 
maščobnih celic. 

• Bi-polarna radiofrekvenca
dodatno segreva podkožje do �5 

mm globoko, kar poveča cirkulacijo krvi 
ter kisika, s tem se pospeši presnova 
maščobnih oblog. Hkrati radio-frek-
venca spodbuja tvorbo fibroblastov ter 
kolagena in elastina,  kar dodatno krepi 
vezivno tkivo.

• Vakuum  
ustvari podtlak, ki razširi kapilare v 
podkožju in izboljša prekrvavitev ob-
delovanega dela telesa.

• Masažni valjčki
mehanično pospešujejo odtekanje 
nakopičene medcelične tekočine skozi 
limfni sistem. 

Število tretmajev je odvisno od posamezni-
ka in stopnje problema. Priporočeno je 
opraviti vsaj 10 tretmajev, prve spremembe 
pa se lahko opazijo že po treh.

Postopek se lahko izvaja na stegnih, 
mečih, zadnjici, ledvičnemu predelu, 
trebuhu, rokah in podbradku.

Rešitev za odstranjevanje 
celulita obstaja!

ELOSTM tehnologija - prva in edina 
tehnologija na svetu, ki kombinira 
moč bi-polarne radiofrekvence in 
optične energije. Z ELOSTM tehnolo-
gijo dosežemo bolj varne, učinkovite 
in manj boleče posege brez stranskih 
učinkov.

PREJ  POTEM
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Prispevek strokovnjaka
J.Tina Sentočnik,  

dr. med. spec. interne medicine 
Medico, dr. Sentočnik d.o.o.

Poimenovanje celulit izvira iz fran-
coščine in ga najdemo že v davni zgodo-
vini; vendar pa, razen v hujši obliki, celulit 
ne spada med bolezni. 

A glede na njegovo 
razširjenost – ima ga kar 
85 do  98 % (!) žensk po 
puberteti – je ena od naj-
bolj motečih težav odras-
lih žensk širom po svetu. 

Za celulit je najbolj značilen spremen-
jen videz kože in podkožja (od tod laično 
poimenovanje »pomarančna koža«). O-
snovne spremembe najdemo v podkožju 
v predelu drobnih krvnih in limfnih žil in 
v vezivu podkožnega maščevja. Tem se s 
staranjem in sedečim načinom življenja 
pridružijo še spremembe  na mišicah in 
koži (mišice postanejo ohlapne, koža pa 
se  stanjša in postane manj elastična). 

Druga značilnost celulita je, da ne nas-
tane kjerkoli na telesu, ampak prizadene 
tipična mesta, to so tista, kjer imamo 
ženske že sicer večjo količino maščobe kot 
drugod po telesu.  In še: z leti se človeško 
telo spreminja; za ženske je značilno, da 
se spremembe pojavijo najprej na spod-
njem delu telesa (tipične jahalne hlače), 

pozneje pa celulit »leze« vse više, dokler 
ne prizadene tudi zgornjega dela telesa 
vse do rok, kjer je lahko na sprednjih in 
zadnjih delih nadlahti še posebej moteč 
in odporen na različne postopke, s kate-
rimi ga želimo odpraviti. 

Pri ženskah z manj tipično žensko 
postavo, ki imajo več maščobe v predelu 
trebuha, se bo celulit naredil prav tam 
– na sredini telesa. 

Razlog za tipično razporeditev celu-
lita je dejstvo, da maščobne celice pri 
ženskah na določenih mestih kopičijo 
večje količine maščobnih rezerv, kar je 
posledica delovanja ženskih spolnih hor-
monov.  Če se nam poveča telesna teža, 
se bo na tipičnih mestih nakopičilo še 
več maščobe,  kar je dodatni razlog za 
poslabšanje celulita.

Celulit najdemo pri zdravih moških le 
redko, pogost pa je pri tistih s povečano 
telesno težo in pri boleznih, za katere so 
značilne motnje v delovanju moških spol-
nih hormonov. 

O nastanku celulita obstajajo številne 
teorije; vse opisujejo spremembe na 
drobnem žilju, vnetne in degenerativne 
spremembe v predelu vezivnih vla-
ken, pomanjkanje kisika v podkožnem 
maščevju in koži, zastoj v krvnem pretoku 

Celulit - razumevanje vzrokov za 
nastanek in moderni pristop k obravnavi

in presežek tekočine izven ožilja. Manj pa 
je raziskovalcem jasno, kaj je pravzaprav 
osnovni razlog za nastanek opisanih 
sprememb, ki so jih dokazali z mikroskop-
skimi, ultrazvočnimi in funkcionalnimi 
preiskavami podkožja. 

Vzroki za nastanek 
so verjetno številni, 
poglavitni pa so prav 
gotovo nezdrava prehra-
na in povečana telesna 
teža, premalo telesne 
aktivnosti, stres, ženski 
spolni hormoni (hormon-
ske motnje ali pa jemanje 
hormonov zaradi kontra-
cepcije ali kot nadome-
stno hormonsko zdrav-
ljenje v menopavzi)...

Zato je potrebno predvsem vedeti, 
da bo odprava celulita manj uspešna, če 
opisanih dejavnikov ne bomo odstranili 
ali vsaj zmanjšali njihovega vpliva na 
delovanje telesa. 

Odprava celulita

Osnova je sprememba sedečega  
življenjskega  stila  in normalizacija  te-
lesne teže.

Med oblike zdravljenja štejemo:

1. Fizikalno zdravljenje: ELOS Vela-
Smooth endodermoterapija, elektro-
stimulacija mišic, LPG endermologija, 
dermalna masaža, ročna ali apara-
tivna limfna drenaža, redna telesna 
vadba.

2. Operativne in kirurške tehnike: lipo-
sukcija, subcizija (prej elektrolipoliza), 
injekcije fosfatidilholina.  V Sloveniji 
izvajamo le različne oblike liposukcije. 

3. Lasersko zdravljenje spada med te-
hnike bodočnosti, od katerih veliko 
pričakujemo, ga pa zaenkrat še ne 
uporabljamo.

4. Celulit poskušajo zdraviti tudi z 
zdravili: tabletami ali mazili s ksan-
itini, retinoidi, laktozo in različnimi 
zeliščnimi izvlečki.

Kozmetološke metode ne spadajo 
med zdravljenje, ampak med »pomožne« 
oz. dodatne  tehnike za odpravo celu-

Oblikovanje telesa in 
odstranjevanje celulita

Izjava zadovoljne stranke

“S terapijo VelaSmooth sem neizmerno za-
dovoljna. Sama sicer nimam preveč težav z 
odvečnimi centimetri in celulitom, se pa zave-
dam pomembnosti preventive in dejstva, da je 
za dobro počutje in izgled pomembno, da prve 
znake in nepravilnosti začnemo odpravljati ta-
koj, saj so na ta način postopki krajši in zado-
voljstvo še večje. 

V želji po pravočasnem zaznavanju in odprav-
ljanju celulita in odvečnih centimetrov sem se 

odločila za terapijo VelaSmooth. Preizkusila 
sem že mnogo različnih terapij, s katerimi sem 
bila sicer zadovoljna, vendar pa ne predstavljajo 
dolgoročne rešitve. VelaSmooth pa dejansko 
odpravlja celulit in preoblikuje “kritične” dele 
telesa. Prvi rezultati so zares vidni že po prvem 
obisku, saj je koža bolj napeta in predvsem 
gladka.”

Nina Selan, 27 let, Ljubljana
Dermatološko medicinski center Dimnik Žgavec
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Prispevek strokovnjaka
J.Tina Sentočnik,  
dr. med. spec. interne medicine 
Medico, dr. Sentočnik d.o.o.

lita. Kozmetološko nego s specifičnimi 
preparati lahko izvajamo  doma in 
v specializiranih centrih ali salonih. 
Gre za površinsko delujoče tehnike, ki 
so učinkovite v smislu vlaženja kože, 
odstranjevanja odmrlih celic na njeni 
površini in obnavljanja maščobnega 
»plašča«. Rednost in pravilna izbira pre-
paratov sta osnovi za učinek;  žal pa ne 
smemo pričakovati čudežnih rezultatov, 
ki nam jih pogosto obljubljajo.

ElosTM VelaSmooth tehnologija  
      – novost v zdravljenju celulita

ElosTM (kratica za elektrooptično siner-
gijo) je zdravilna metoda, ki jo je v letu 
2005 za zdravljenje celulita odobrilo 
ameriško Združenje za hrano in zdravila 
(FDA - Food and Drug Association). Vela-
Smooth pomeni posebno, zelo učinkovito 
obliko intermitentne vakuumske masaže, 
kar je povsem nova oblika globinskih 
aparativnih masaž.

ElosTM VelaSmooth uporablja sočasno 
tri metode fizikalnega zdravljenja:  
infrardečo svetlobo, radiofrekvenco in 
posebno obliko aparativne masaže z 
vakuumom. Prav zaradi kombinacije 
teh tehnik gre za globinsko delujočo te-
hniko zdravljenja, ki pa ob tem ne deluje 
invazivno in ne povzroča  poškodb tkiva 
(kot npr. liposukcija in subcizija).

Kombinacija opisanih 
tehnik deluje na vseh 
nivojih, kjer so opisali 

spremembe, odgovorne 
za nastanek celulita: na 
drobno ožilje in limfni ob-
tok,  preskrbo podkožnih 
tkiv s kisikom, presnovo v 
maščobnih celicah, resor-
pcijo odvečne tekočine iz 
medceličnine. 

Posledica je zmanjšana količina 
in izboljšana kvaliteta podkožnega 
maščevja.  

Terapijo moramo izvajati pravilno 
in dovolj pogosto:  potrebnih je vsaj pet 
terapij, ki jih izvajamo enkrat do dvakrat 
tedensko, trajajo pa naj od pol-do ene 
ure. Optimalno število terapij je deset, 
vzdrževalni učinek pa dosežemo z izva-
janjem terapije vsaj enkrat mesečno. Čas 
trajanja posamezne terapije je odvisen 
od velikosti površine, ki jo je potrebno ob-
delati, kar določimo individualno glede 
na obseg in razprostranjenost celulita.  
Med terapijo na mestu izvajanja čutimo 
toploto in poseben občutek gnetenja - 
globinsko masažo, kar postaja tem  pri-
jetneje, čim boljše je tkivo prekrvavljeno. 
Po nekaj terapijah zmoremo imeti večjo 
intenziteto vakuumske masaže, kar je 
znak, da se je stanje celulita izboljšalo. In-
tenziteto vseh delujočih učinkov je treba 
odmeriti individualno, tehnika izvajanja 
pa zahteva kar nekaj vaje; nepravilno iz-
vajanje elosTM terapije lahko povzroči kar 

precej neprijetne občutke in tudi blažje 
opekline kože.

Seveda pa zgolj z željo po odpravi ce-
lulita in pasivnim prepuščanjem terapi-
jam ne bomo dosegli pričakovanih rezul-
tatov. Veliko bomo morali postoriti sami, 
da bomo dosegli izboljšanje in doseženo 
stanje vzdrževali na dolgi rok; zdravo pre-
hranjevanje torej, redna telesna aktivnost 
in primerno izbrane terapevtske tehnike  
kar - vse življenje.  

Oblikovanje telesa in 
odstranjevanje celulita

Moj prvi obisk v Sense Wellness Clubu je pov-
ezan z enim najlepših dogodkov v mojem 
življenju. Po priporočilu prijateljice sem se 
tja odpravila v petek popoldne, natančneje 
en dan pred poroko, saj so brezhibno urejeni 
nohti pika na i celotne podobe. Zadovoljna, 
sproščena in z velikim navdušenjem sem 
takrat bodočemu možu pripovedovala o 
očarljivem ambientu in profesionalnem ter 
prijaznem pristopu osebja.
Z velikim veseljem se v Sense vračam še 
danes, kjer sem pravzaprav redna gos-
tja in z navdušenjem uporabljam njihove 
raznovrstne storitve.
Narava mojega pogosto zelo dolgega de-
lavnika namreč zahteva veliko vožnje, hitre 
hoje in nenazadnje ogromno pozitivne en-

Izjava zadovoljne stranke

ergije in dobrega počutja, zato je Sense Well-
ness Club pravi naslov za celovito nego in 
revitalizacijo duha in telesa.
Zaradi omenjenega načina dela se pogosto 
srečujem s problemom utrujenih in težkih 
ter slabo prekrvavljenih nog, zato so mi v 
Sensu priporočili uporabo Vela Smooth apar-
ata z elosTM tehnologijo in že po 2-3 obiskih  
sem opazila vidno izboljšanje, ki sicer še kar 
traja, zato mirne duše lahko potrdim, da Vela 
Smooth slogan »lepo oblikovano telo z mod-
erno in učinkovito tehnologijo« zagotavlja, 
kar obljublja. 

Mediha Grom, 30 let, Ljubljana
Sense wellness Club, Ljubljana
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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.

Odstranjevanje 
dlak

PREJ  POTEM

Poslovite se od nezaželjenih dlak!

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, zaželjeni razmaki 
med posameznimi tretmaji pa so: 

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

Tretma je preprost, z njim uspešno tra-
jno odstranjujemo dlake brez operacije, 
pomirjeval in praviloma na zmoti vsakod-
nevnih 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 radiofrek-
vence 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 uničmo tudi te.

 



9Odstranjevanje 
dlak

Že pri starih egipčanih je gladko telo 
brez dlačic simboliziralo mladost in 
nedolžnost, danes pa je depilacija ob-
vezen del osebne nege večine žensk in 
vedno bolj tudi moških. Bolj kot je meto-
da trajnejša, večji je enkratni znesek, ki ga 
porabimo, vendar pa se morate vprašati 
koliko svojega dragocenega časa ste 
pripravljeni nameniti za odstranjevanje 
dlak. 

Čas, ki ga porabimo je odvisen od 
metode depilacije. Če za odstranjevanje 
dlačic uporabljamo britvico, se moramo 
briti približno na dva do tri dni, kar pome-

ni, da v enem letu za britje 
porabimo celih 24 ur! 

Če prištejemo še stroške, ki jih porabi-
mo za nakup britvic, gelov za britje in lo-
sionov po britju, vsota v enem letu doseže 
do �00€. Učinki ostalih dolgoročnejših 
metod, kot so voskanje, epilacija, ele-
ktroliza sicer trajajo dlje, vendar pa kljub 
temu ne zagotavljajo trajne rešitve. Z 
razvojem novih tehnologij pa se je poka-
zalo, da obstajajo tudi trajnejše rešitve za 
odstranjevanje dlak. 

Odstranjevanje dlak z 
laserjem ali IPL (intense 
pulsed light) je eden od  
petih najbolj pogosto iz-
vajanih neinvazivnih tret-
maje na svetu, ki ga že nekaj let 
opravljajo tudi v Sloveniji. Zaradi poplave 
različnih laserskih in IPL sistemov ter rela-
tivno visokih cen tretmajev je dobro, da 
se pred tretmajem pozanimamo s kakšno 
napravo nam bodo v medicinsko – estet-
skem centru ali salonu opravil storitev, saj 
znajo biti stranski učinki zelo neprijetni.

Najlažje je odstranjevati črne dlačice 
na svetli koži (tip I in II po Fitzpatrickovi 
lestvici), pri drugih kombinacijah pa lahko 
zaradi nepravilne uporabe optične en-
ergije hitro pride do neprijetnih posledic. 

Najnovejše tehnologije se 
od drugih razlikujejo po 
tem, da ob pravilni upo-
rabi tudi na drugačnih 
tipih kože ne povzročajo 
stranskih učinkov. 

Opekline povrhnjice, kratkoročna epi-
lacija, bolečine (še posebaj na predelu 
bikinija in predelu obraza) so pri novejših 
tehnologijah le še preteklost. 

ElosTM tehnologija omogoča varno, 
učinkovito in trajno odstranjevanje dlak 
z uporabo radiofrekvence in laserske en-
ergije. S kombinacijo teh dveh energij 
natančno zadanemo željeno področje in 
s tem ne poškodujemo okolice. To nam 
omogoča, da dosegamo boljše rezultate 
z nizko stopnjo obeh energij. Posledica 
so varnejši, neboleči in učinkovitejši re-
zultati. 

Sistemi, ki imajo samo en vir en-

ergije so neprimerljivi, saj elosTM 

tehnologija omogoča 
odlične rezultate  pri vseh 
barvah dlak, tudi pri sve-
tlih, rdečih in dlakah v 
fazi sivenja na vseh tipih 
kože, kar do sedaj ni bilo 
mogoče.

Kako rastejo dlake?

Ste kdaj pomislili koliko svojega časa porabite za 
odstranjevanje dlak?

Dlake rastejo v treh fazah, in sicer v 
anageni, katageni in telogeni fazi. 

Dlake najlažje odstra-
nimo v anageni fazi ali 
fazi rasti, saj je takrat dlaka najbolj 
občutljiva in zato najprimernejša za traj-
no odstranitev. V katageni fazi je rast 
dlake prekinjena, v telogeni pa spontano 
odpade in je brez melanina, kar pomeni 
da je ni mogoče trajno odstraniti.

Posamezne dlake se nahajajo v 
različnih fazah rastnega ciklusa. Praviloma 
se po drugem tretmaju z laserjem ali IPL-
om rast dlak sinhronizira zato jih vedno 
hitreje odstranimo. Čas anagene faze se 
na različnih delih telesa razlikuje, zato so 
tudi razmaki med enim in drugim tretma-
jem odstranjevanja dlak različni.

faze rasti dlak
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Nove tehnologije 
na področju 
zmanjševanja obsega 
pasu

Sodoben način življenja od nas na 
vsakem koraku zahteva popolnost. Zaradi 
pomankanja časa pa je pot do nje vedno 
težja. Previsoka telesna teža, odvečne 
maščobne blazinice na trebuhu in zad-
njici ter večna bitka za izklesano telo nas 
vodijo k iskanju vedno bolj učinkovitih 
in hitrih metod za oblikovanje telesa. 
Raziskave trga so pokazale, da ljudje 
iščemo preproste, neboleče in učinkovite 
neinvazivne metode za oblikovanje te-
lesa. 

Najnovejšo B.E.A.M. te-
hnologijo so razvili v pod-
jetju Venustechnologies 
iz Izraela in jo vgradili v 
sistem New Life.

 Raziskava, ki jo je vodila Yehuda Ed-
oute MD PhD na neodvisnem Rambam 
medical Center and Rappaport Faculty 
of Medicine, Technion - Israel Institute of 

technology v Haifi je pokazala, da nova 
B.E.A.M. tehnologija izpolnjuje vse prej 
naštete sodobne zahteve.

Deluje na principu 
električne stimulacije mi-
šic in s posnemanjem na-
ravnega procesa krčenja 
mišic poveča aktivnost v 
mišicah, spodbudi lokalni 
metabolizem in krvni ob-
tok. S sistemom New Life 
posnemamo naravne te-
lesne procese krčenja in 
sproščanja mišic. 

Naprave, ki delujejo na principu 
električne stimulacije mišic so na trgu že 
več kot štirideset let, kar priča o varnosti 
metode. Sistem New Life se od drugih 
tovrstnih naprav razlikuje po tem, da lahko 
z njim izvajamo hitrejše in učinkovitejše 
rezultate, saj gre za najzmoglivejšo 
tovrstno napravo na trgu s preprostim in 
učinkovitim sistemom upravljanja.

V študiji je sodelovalo osemnajst 
zdravih žensk, ki so pred tem opravile 
poglobljen zdravniški pregled. Stare so 
bile med �5 in 59 let, njihova telesna teža 
pa se je gibala med 5� in 89 kilogrami.

Obseg trebuha so jim zmerili na treh 
mestih, in sicer okrog popka, pet cen-
timetrov nad in pet centimetrov pod pop-
kom. Meritve so bile opravljene pred in 
po vsakem tretmaju, prav tako so pred in 
po vsakem tremaju opazovali izboljšanje 
mišičnega tonusa in teksture kože. 

Zmanjšate obseg pasu 
brez diet in telovadbe

Zmanjšate obseg pasu 
brez diet in telovadbe
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V septembrski številki preberite:

PRISPEVEK STROKOVNJAKA:

Pigmentna znamenja, Borut Žgavec dr. med. spec. dermatoveneologije 
Priznani dermatolovenerolog dr. Borut Žgavec piše o najnovejši nekirurški metodi  
za odstranjevanje pigmentnih nepravilnosti. Svoje storitve opravlja tudi v novem  

Dermatološko medicinskem centru Dimnik Žgavec v Ljubljani.

Fotopomlajevanje, Sandi Luft dr. med. spec. dermatovenerologije 
Tajnik Združenja slovenskih dermatovenerologov in prodorni dermatovenerolog dr. Sandi Luft  

piše o vzrokih za staranje kože in o najuspešnejši metodi fotopomlajevanja.  
Dr. Sandi Luft del svojih storitev opravlja v dermatološkem studiu Hygieia v Rogaški Slatini.

 IN ŠE VEČ O:

Za napeto in mladostno kožo vam ni treba več pod nož!
Pomladite svoj obraz z najnovejšim FotofacialTM postopkom, ki je kombinacija:

- pomlajevanja kože (fotopolmlajevanje)

- učvrstitve kože na obrazu (nekirurški lifting)

- glajenja gubic in gub

Z uporabo elosTM tehnologije dosežemo mladosten videz  
brez operacij in kemijskih substanc. Tretma traja manj kot eno uro,  

po postopku je koža rahlo pordela in lahko nadaljujete z vsakdanjimi aktivnostmi.

Odstranjevanje žilnih nepravilnosti 
Število in pogostost tretmajev je odvisna od velikosti žil in globine, v kateri se te nahajajo.  

Za optimalne rezultate običajno izvedejo od enega do petih tretmajev. 

Tretma so izvajali na 
trebuhu in stegnih, trikrat 
na teden, štiri tedne za-
povrstjo po 60 minut. 

Parametri so bili prilagojeni vsaki pa-
cientki posebaj. Vsem pacientkam je bilo 
naročeno, da ne spreminjajo svojih pre-
hranjevalnih navad in stopnje fizične ak-
tivnosti.

Po končani raziskavi so 
ugotovili, da so vse pa-
cientke izgubile na obsegu 
pasu in imele bolj gladko 
in napeto kožo. Dvanajst 
od 18 je izgubilo tudi te-
lesno težo (povprečno 2,7 
kilograma). 

Ker so med raziskavo pacientke 
obdržale svoje stare prehranjevalne 
navade in stopnjo fizične aktivnosti, 
lahko trdimo, da je zmanjšanje obsega 
posledica povečane mišične aktivnosti, 
povečanega lokalnega metabolizma in 
krvnega obtoka, ki so jih sprožili zunanji 
dražljaji s pomočjo sistema New Life.

Tretmaji niso povzročili nobene 
nevšečnosti in pacientke niso poročale 
o bolečinah med tretmajem. Poročale 
pa so o občutku napetih mišič, podobno 
kot po telovadbi. Med tretmaji niso ugo-
tovili poškod kože in pacientke so se po 
tretmaju vrnile k svojim vsakodnevnim 
aktivnostim. 

Izvajalci raziskave so 
ugotovili, da je tretma 
popolnoma varen.

Rezultati kažejo, da je 
neinvazivni poseg z siste-
mom NewLife, ki temelji 
na B.E.A.M tehnologiji, 
varena in učinkovita re-
šitev za oblikovanje te-
lesa.

Zakaj bi se obremenjevali z vašim 
starim aparatom za električno 
mišično stimulacijo in zastarelo 
tehnologijo?

Privoščite si New Life – nova 
generacija sistemov za električno 
mišično stimulacijo z B.E.A.M. 
tehnologijo.

Zmogljiv procesor omogoča boljše 
rezultate pri:

 • zmanjševanju obsega
 • pomlajevanju kože
 • tretmajih prsi in zadnjice
 • oblikovanju telesa
 • odstranjevanju aken
 • akupunkturni masaži
 • obraznem liftingu
 • glajenju gubic
 • limfni drenaži
 • odpravljanju bolečin

Samo do konca septembra 
možnost nakupa STARO ZA NOVO. 
Pokličite zdaj in zgrabite 
to izjemno priložnost.

Za več informacij pokličite na 
01 5867934 ali pišite na 
tina.hocevar@mds-it.si

Zmanjšate obseg pasu 
brez diet in telovadbe

Zgoraj opisan postopek izvajajo v:
 

Salon Mersi
Cankarjeva ulica 8
3000 Celje
gsm: 031 630 978
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trajno odstranjevanje dlak

pomlajevanje kože

nekirurški lifting mali 
učvrstitev kože

odstranjevanje gubic in gub

odstranjevanje aken

odstranjevanje pigmentnih 
sprememb

odstranjevanje žilnih  
sprememb na obrazu

odstranjevanje žil  
na nogah do 4mm

odstranjevanje celulita in 
oblikovanje telesa

www.syneron.si


