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Izvod je brezplačen 

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

VODILNI MEDICINSKI CENTER SPECIALIZIRAN ZA DERMATOLOGIJO
· 20 let delovnih izkušenj

· Smo edina dermatološka ambulanta v Sloveniji z lastno dermatohistološko 
diagnostiko in lahko diagnosticiramo vsako kožno bolezen

· Tim petih dermatologov – strokovnjakov  z usmerjeno subspecializacijo in 
dolgoletnimi izkušnjami za posamezna področja, predvsem pregled pigmentnih 

znamenj in zgodnjega odkrivanja kožnega raka
· Kirurg specializiran za estetske kirurške posege in kirurg onkolog

· Največji laserski center v Sloveniji
· Edina specializirana ambulanta za izpadanje las in plešanje v Sloveniji

· Pokrivamo področje celotne estetske dermatologije in dermatokirurgije (botox, 
polnila, PRP, vse oblike pilingov (laserski, kislinski,...))
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Revitalizacija kože (pravo »po-
mlajevanje«) z uporabo koncentri-
ranih lastnih celic plazme (PRP 
metoda)
V zadnjih letih smo priča stalnemu »bombardiranju« 
z izrazi kot so: pomlajevanje, terapija proti staranju, 
anti-ageing, rejuvenacija, itd. Številni proizvajalci, 
tako kozmetičnih proizvodov (kremic, serumov, itd.) 
kot raznih aparatov in najrazličnejših pripomočkov, 
nas preko vseh medijev zasipajo s ponudbami in ob-
ljubami o vsemogočih domala »čudežnih« stvareh, 
ki bodo v nekaj dneh, tednih ali mesecih odpravile 
gubice, žilice, celulit, popravile izgled, itd. Na enake 
ali podobne obljube naletimo tudi s strani različnih 
kozmetičnih salonov, »lepotnih studijev«, spa-jev ali 
kakorkoli se že zveneče poimenujejo, in ne nazadnje 
tudi s strani različnih medicinskih - zdravniških am-
bulant, estetskih centrov, itd. 

Asist. Borut Žgavec, dr.med. 
Specialist dermatolog 
Dermatovenerološka klinika UKC 
Ljubljana, Dermatološko medicinski 
center Dimnik + Žgavec

Pogosto naletimo na izraze kot 
so  »botox«, »filerji«, »liftingi«, me-
zoterapija, laserska terapija. Z njimi 
se srečujemo v različnih revijah, na 
internetu, forumih, tračih, pri vsa-
kodnevnih klepetih. 

 Nič čudnega torej ni, da človek 
postane zmeden in ne ve več komu 
in kaj verjeti ali pa si zaradi nestrok-
ovnih in posploševalnih trditev in 
stereotipnih resnic ustvari napačno 
mnenje, tako negativno, kot tudi 
preveč pozitivno s prevelikimi 
pričakovanji.

Še večji problem pa je, če smo 
sami doživeli neprijetne izkušnje 
zaradi nestrokovne obravnave, prev-
elikih lažnih obljub ali smo nasedli 
na dobro premišljeno, pogostoma 
neresnično ali dvoumno pretkano 
reklamo. To vodi v splošno neza-
upanje v celotno tovrstno področje 
in kategorično zanikanje vsega, kar 
je v zvezi s pomlajevanjem, kar pa je 
lahko velika škoda za posameznika, 
saj so določeni postopki, metode in 
tudi način življenja in obnašanja, ki 
privedejo do obnavljanja oziroma 
vzdrževanja stanja kože, pomembni 

ne le iz estetskega – lepotnega vidi-
ka, temveč so ključni tudi s stališča 
zdravja kože in zmanjševanja 
obolevnosti kože, med njimi celo 
nekaterih rakastih obolenj kože.

Preden začnemo govoriti o 
kakršnemkoli pomlajevanju  kože, 
je dobro poznati nekaj dejstev, saj 
bomo le tako razumeli kaj se s kožo 
z leti dogaja, kako delujejo metode 
pomlajevanja, ki so na voljo sodo-
bni medicini in kaj lahko realno 
pričakujemo. Na ta način se bomo 
lahko lažje odločili kaj si želimo na 
naši koži doseči in na kakšen način.

Na hitro bom omenil kaj se nam v 
koži dogaja, ko se staramo ter nato 
podal kratek pregled kako delujejo 
metode, ki se jih ponuja.

Zakaj se koža stara in kaj
se v njej dogaja?

Staramo se od spočetja do smrti. 
V največji meri na staranje vplivajo 
naši geni. Govorimo o naravnem, 
biološkem, notranjem staranju. Po-
leg tega na ta proces vplivajo številni 
škodljivi zunanji dejavniki. Govo-

rimo o zunanjem ali ekstrinzičnem 
staranju.

Stara se celo telo – vsi organi in 
organski sistemi. Staranje kože pa 
ima posebno mesto in je še nekoliko 
bolj zapleteno in posebno.

Pri staranju kože sta v ospredju 
dve posebnosti; prvič, koža je v 
neposrednem stiku z zunanjim 
svetom in je zato od vseh organov 
najbolj izpostavljena zunanjim de-
javnikom, kot so različna sevanja, 
kemikalije, mikroorganizmi, itd. 
Med njimi imajo daleč največji vpliv 
na staranje ultravijolični žarki zaradi 
vpliva sonca (ali umetnih virov UV 
svetlobe, kot je na primer solarij). Še 
posebej so na udaru predeli kože, 
ki so »razgaljeni« celo življenje (na 
primer obraz, vrat, hrbtišča rok, 
itd.). Ta vpliv je zelo pomemben 
in tudi spremembe, ki nastanejo 
zaradi vpliva sonca so drugačne kot 
tiste, ki nastanejo zaradi normal-
nega staranja. Zato takšnim spre-
membam pravimo »fotostaranje« 
in jih obravnavamo in zdravimo na 
posebne načine. Drugič, ker kožo 
vidimo, se spremembe, ki nastanejo 
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zaradi staranja tudi hitro opazijo. 
Običajno prav na osnovi izgleda 
kože v vsakdanjem življenju ocenju-
jemo koliko je nekdo star.

Da bi razumeli kaj se pri staranju 
dogaja, ne moremo mimo tega, 
da vsaj malo ne omenimo kako je 
koža zgrajena in kako deluje. Če 
zelo poenostavimo, si lahko kožo 
predstavljamo kot dve medsebojno 
povezani enoti. Na površini je plast, 
ki ji pravimo povrhnjica ali epider-
mis, pod njo pa plast, ki ji pravimo 
usnjica ali dermis. Obe plasti se zelo 
razlikujeta.

Povrhnjica je zgrajena samo iz 
celic. Poglavitne celice povrhnjice 
imenujemo keratinociti. Povrhnjico 
si lahko predstavljamo kot opečnato 
steno, kjer keratinociti predstavljajo 
opeke. 

Te celice se v spodnjih plasteh 
razmnožujejo in počasi pomikajo 
navzgor proti površini. Na svoji poti 
tvorijo posebne beljakovine, ki jim 
pravimo keratini ali roževina. Ko 
takšna celica pride na površino, je 
že popolnoma poroženela in počasi 
neopazno odpade. Tako se naša 
koža stalno in neopazno lušči, celice 
povrhnjice pa skrbijo, da iz kože ne 
izgubljamo preveč vode in da v naše 
telo ne morejo prodreti mikroorgan-
izmi ali drugi zunanji škodljivi vplivi. 
Normalno delujoča povrhnjica je 
zato na dotik na površini gladka, 
primerne vlažnosti in debeline ter 
enakomerno obarvana.

Usnjica ali dermis leži pod povrh-
njico in predstavlja že »notranjost« 
telesa. Tu že najdemo žile, živce, ter 
številne druge strukture. Poglavitni 

gradniki usnjice so posebna belja-
kovinska vlakna – to so toga kola-
genska vlakna, ki kot jeklena mreža 
tvorijo ogrodje dermisa ter med 
njimi krajša, elastična vlakna, ki kot 
vzmeti povezujejo kolagenska vlak-
na. Ta celotna mreža pa je vložena 
v gelu podobno substanco, zgra-
jeno iz mešanice različnih molekul, 
med njimi pa je najpomembnejša 
hialuronska kislina. Glavne celice 
dermisa pa so posebne vretenaste 
celice, ki jih imenujemo fibroblasti. 
Le ti gradijo vsa vlakna (kolagen-
ska in elastična), kot tudi gelasto 
medceličnino (hialuronsko kislino). 

Staranje kože 

Staranje prizadene vse celice 
našega telesa, ki z leti začnejo 
pešati. Počasneje in redkeje se 
delijo, težje nadomeščajo odmrle 
in poškodovane celice ter slabše in 
počasneje opravljajo svoje naloge. 

Staranje povrhnjice je posledica 
pešanja keratinocitov. S staranjem 
se nam povrhnjica tanjša, tudi proces 
zorenja in obnavljanja (regeneracija) 
se s staranjem upočasnjujeta. Mo-
tena je tudi proizvodnja in razgrad-
nja pigmenta, zato se pogosto po-
javljajo pigmentne lise ( ki jih sicer 
nepravilno in laično poimenujemo 
»starostne pege«). Le te nastanejo 
predvsem kot posledica pogostega 
in dolgotrajnega izpostavljanja 
sončnim ali drugim UV žarkom. 

Posledica staranja povrhnjice je, 
da postane površina kože bolj groba, 
hrapava in manjšega leska. Koža je 
bolj suha in hitreje izsušena. Če smo 
bili v življenju pogosto na soncu, vi-
dimo še rjavkaste »starostne« pege.

Staranje usnjice, osrednje-
ga dela naše kože, je posledica 
pešanja fibroblastov. Zmanjša se 
njihova proizvodnja elastičnih in 
kolagenih vlaken, zato se število 
vlaken zmanjšuje, vlakna pa so tudi 
po kvaliteti slabša. Zmanjšuje se 
tudi količina medceličninih snovi, 
ki skrbijo za zadrževanje vode v 
medceličnini (kot je hialuronska kis-
lina in podobne molekule). 

Na mnogih mestih se zmanjšuje 
tudi količina podkožnega maščevja.

Vse te spremembe se kažejo z 
zmanjšanjem elastičnosti in tonu-
sa (napetosti) kože, kot tudi vo-
lumna usnjice. Koža postane bolj 
povešena, manj napeta, včasih z 
bolj bledikastim in rumenkastim 
tenom. Povešanje kože se kaže z bolj 
izrazitimi podočesnimi »mešički«, 
»podbradkom«, »visečo« kožo na 
različnih predelih telesa in obra-
za. Ker koža izgublja sposobnost 
elastičnosti, se po vleku ali drugih 
vplivih ne povrne več v osnovno po-
zicijo, temveč na določenih mestih 
ostane »vdrta« in po domače temu 
rečemo, da se bolj »guba«.  Gube 
nastanejo zaradi različnih vplivov 
na s starostjo spremenjeno kožo – 
nekatere so posledica stalnega vle-
ka obraznih mimičnih mišic, čemur 
pravimo mimične gube in so ene 
prvih, ki jih pri staranju opazimo. 
Druge vrste gub pa nastanejo zara-
di drugih vplivov (vlek kože zaradi 
povešanja, spanja in pritiska, itd.).

Metode  
pomlajevanja kože

Kot sem na začetku omenil, je 
na svetu dobesedno na tisoče 
najrazličnejših metod, krem, itd., za 
katere trdijo, da privedejo do pom-
lajevanja kože.

Žal pa jih je zelo malo, ki so bile 
znanstveno in po vseh medicinskih 
pravilih dokazane, da so dejansko, 
vsaj do neke mere učinkovite. Oprav-
ljati in uporabljati pa jih smemo le 
specializirani zdravniki ustreznih 
specialnosti.

Za veliko večino ostalih me-
tod, kremic, snovi, aparatur, itd., 
pa žal ne obstajajo resni dokazi o 
učinkovitosti in iz izkušenj vemo, 
da gre v veliki večini primerov za 
vsaj pretirane in nerealne, če že ne 
za lažne in zavajajoče obljube. O teh 
načinih seveda ne bo govora.
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Pomlajevanje
z lastno plazmo
ali PRP celična terapija
je nova metoda uporabe lastne plazme
za revitalizacijo kože, ki jo izvaja
dr. Boris Onišak v svojih ambulantah.
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»Pravo« in »navidezno«  
pomlajevanje

Zdravnikom so nam na voljo 
različne metode za zmanjšanje spre-
memb, ki so nastale zaradi staranja. 
Med njimi moramo ločevati dve 
pomembni skupini:

Prvič, metode s katerimi vsaj navi-
dezno popravimo zunanje – vidne 
spremembe staranja, čemur lahko 
preprosto rečemo »navidezno« 
pomlajevanje ter drugič, metode 
s katerimi dejansko vplivamo na 
zgradbo in delovanje kože tako im-
enovano »pravo« pomlajevanje. Pa 
si na hitro poglejmo posamezno 
skupino.

I. »Navidezno« pomlajevanje 

Kot smo omenili, ljudje opazimo, 
in nas motijo, zunanje spremembe 
staranja. Med njimi najprej in najbolj 
gube, ki se z leti poglabljajo, večajo 
in množijo, ter povešanje kože. Zato 
so se razvile zelo uspešne metode, 
s katerimi lahko ta izgled vsaj navz-
ven popravimo.

Med njimi bi izpostavil tri sku-
pine.

- Prvič, uporaba različnih tipov 
botulinusovega toksina (najbolj 
znan pod registriranim imenom 
»Botox«). Bistvo delovanja te 
substance je, da sprošča mišice. 
Pri postopku se jo v zelo, zelo 
majhnih količinah z drobno ig-
lico vbrizga v nekatere mimične 
mišice, ki kožo vlečejo in zato 
ustvarjajo vidne gube. Ko se po 
nekaj dneh te mišice sprostijo, se 
vlek na kožo zmanjša in zato se 
gub na teh mestih ne vidi ali pa 
postanejo vsaj manj vidne.

- Drugič, uporaba različnih pol-
nil. Gre za različne substance, ki 
so podobne gelasti substanci 
naše medceličnine. Te sub-
stance z drobno iglo vbrizgamo 

v področja, kjer želimo povečati 
volumen, tako dermisa kot tudi 
podkožja. Najpogosteje jih vbriz-
gamo v kožo globjih gub. Na ta 
način zapolnimo gubo, ki postane 
bolj plitva in manj vidna. Na enak 
način se lajhko popravi udrta 
lica, poveča ali napolni ustnice.  
V preteklosti so se uporabljala 
različna umetna polnila, zadnja 
leta pa se skoraj izključno upo-
rabljajo naravne substance (hi-
aluronska kislina, lastna maščoba 
ali delčki tkiva, itd.). Obstajajo 
sicer tudi polnila, ki stimulirajo 
tvorbo usnjice.

- V tretjo skupino pa bi lahko 
uvrstili vse kirurške – operativne 
postopke, s katerimi se skuša 
zmanjšati videz stare kože, kot 
so različne »plastike«  in »liftingi« 
s katerimi se skuša odstraniti 
odvečno in povešeno kožo in jo 
napeti ter tako zmanjšati videz 
gub, »podbradka«, povešenih 
vek.

Prednost zgoraj naštetih metod je, 
da so zelo hitre in učinkovite in vsaj 
prvi dve (botulinusov toksin in pol-
nila) tudi relativno preprosti. Te dve 
opravimo ambulantno in pacient 
gre lahko takoj po svojih opravkih. 
Rezultati so hitri in takoj opazni.

Problem je v tem, da s temi me-
todami dajansko nismo dosti sto-
rili glede staranja kože. Navzven so 
gube sicer manj vidne in izgled je 
bistveno boljši, a če bi takšno kožo 
pogledali pod mikroskopom, bi 
videli še vedno enake starostne spre-
membe in zgradbo, kot je bila pred 
posegom. Zato takšnim posegom 
rečemo »navidezno» pomlajevanje. 
Ko bo učinek po nekaj mesecih (6 
do 12) izzvenel, se bo stanje pov-
rnilo kot je bilo v začetku, zato je 
potrebno postopek ponoviti, kar je 
seveda v redu in zaželjeno, a je treba 
vedeti, da se proces staranja s tem 
ne bo na koži nič bolj upočasnil.

V resnici sicer z njimi dosežemo 
tudi nekaj pozitivnih učinkov na 
kožo. Na primer, uporaba botulinus-
ovega toksina, s sproščanjem mišic 
zmanjša stalen vlek in zato upočasni 
nastajanje gub (še posebej, če s tera-
pijo začnemo dovolj zgodaj – ob po-
javu prvih vidnih poudarjenih gub). 
Tudi uporaba polnil iz hialuronske 
kisline lahko nekoliko stimulira tvor-
bo kolagena na teh mestih in tako 
dodatno pripomore k boljšemu vi-
dezu, a so ti učinki precej blagi.

So pa te metode zelo primerne, če 
jih kombiramo z metodami »prave-
ga« pomlajevanja, kar običajno tudi 
počnemo.

II. »Pravo« pomlajevanje 

Izraz seveda ni najbolj primeren 
(zato v narekovaju). V bistvu gre za 
metode regeneracije oziroma revi-
talizacije. To so postopki s katerimi 
skušamo vplivati na poglavitne 
celice kože (to so keratinociti v pov-
rhnjici in fibroblasti v dermisu), k 
večji aktivnosti. Z leti te celice, kot 
smo že omenili, pešajo. Počasneje 
se delijo, manj proizvajajo, itd. Na 
splošno velja, da se tkiva oziroma 
organi v našem telesu krepijo, če 
so aktivni in slabijo, če jih ne upora-
bljamo. Na primer, vsi vemo, da če 
se bomo redno ukvarjali s športom, 
bomo krepili in spodbujali celice 
mišic, srca, ožilja, itd., polsedica je, 
da bodo ti organi dlje časa aktivni, 
z drugimi besedami, počasneje se 
bodo starali.

Enako velja tudi za celice kože, če 
jih ustrezno stimuliramo, spodbu-
jamo, bodo postale bolj aktivne ozi-
roma bodo aktivne ostajale dlje časa 
(dokler bomo postopke ponavljali).

Kako to dosežemo? Obstajata dva 
poglavitna principa; prvič, princip 
drobnih »poškodb« kože in drugič, 
neposredna – direktna stimulacija s 
stimulacijskimi dejavniki.
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Prvi princip je najstarejši in daleč 
najbolj razširjen. Na njem temeljijo 
praktično skoraj vse metode »pom-
lajevnja» kože. Temelji na lastnosti 
celic kože – tako keratinocitov, kot 
tudi fibroblastov, da so sposobne 
popravljati poškodbe kože. Pred-
stavljamo si lahko, ko si kožo 
poškodujemo (na primer urežemo 
ali opraskamo), se bo na tistem 
mestu ranica kaj hitro zacelila. 
Poškodba kože namreč povzroči, da 
se iz različnih celic sprostijo številni 
rastni in popravljalni dejavniki kar 
vpliva na celice kože, ki pričnejo ak-
tivneje delovati, da bi poškodbo po-
pravile. Tako bodo fibroblasti hitro 
in povečano proizvajali kolagen in 
elastična vlakna, da nadomestijo 
poškodovani del, celice povrhnjice 
pa se bodo hitro razmnožile in nove 
mlade celice bodo poškodbo preras-
tle ter tako nadomestile izgubljene 
celice.

In prav na tem principu temeljijo 
skoraj vse metode. Gre za to, da na 
različne načine povzročimo, seveda 
zelo drobno (mikroskopsko), spre-
membo v koži, ki izzove aktivacijo 
celic kože. 

Seveda se metode med seboj zelo 
razlikujejo. Z nekaterimi delujemo 
bolj na povrhnjico, z drugimi bolj na 
dermis. 

Metode pri katerih delujemo 
predvsem na povrhnjico – običajno 
jo odstranjujemo – luščimo, s tujko 
imenujemo take metode »pilingi« 
ali ablativne metode.

Zadnja leta uporabljamo tudi me-
tode s katerimi ne luščimo po vsej 
površini, temveč le na manjših drob-
nih točkah, vmes pa ostaja povrh-
njica neprizadeta (tako imenovane 
frakcionirane metode).

Metode s katerimi skušamo pov-
rhnjico neprizadeti in delovati le v 
globino – dermis, pa imenujemo 
neablativne metode.

Tudi iz fizikalnega stališča 
delovanja se razlikujejo. 

Uporabljamo mehanične, na 
primer različne dermoabrazije pri 
katerih odstranjujemo povrhnjico 
ali delčke povrhnjice s posebnimi 
brusi (diamantni, kremenčevi, jek-
leni, itd.), svetlobne, na primer upo-
raba različnih laserjev. Z nekaterimi 
lahko povrhnjico odstranjujemo na 
poljubno debelino (tako imenovani 
laserski pilingi), pri drugih laser-
ski žarek povrhnjice ne poškoduje 
temveč deluje v dermis (tako imen-
ovane neablativne metode).

Podobno želimo doseči tudi z 
različnimi metodami, ki v osnovi 
izkoriščajo lastnosti posebnih 
električnih tokov skozi tkiva (na 
primer radiofrekventne metode).

Tudi z različnimi kemikalijami se 
lahko dosega podobne učinke. Na-
jbolj uporabljene so različne vrste 
kislin (kislinski pilingi) in še bi lahko 
naštevali.

Čeprav se vse omenjene metode 
močno razlikujejo glede na način 
terapije, trajanje, čas okrevanja po 
posegu, stopnji učinkovitosti, ceni, 
itd., pa je osnovni princip vsem sku-
pen. 

Drugi princip pa temelji na 
spoznanju, da se celice v našem 
telesu »sporazumevajo« s poseb-
nimi molekulami, ki jim pravimo 
citokini. Do danes jih je bilo odkritih 
že na stotine.

Te molekule vplivajo na celice na 
različne načine. Za mnoge je bilo 
odkrito, da delujejo stimulativno – 
celice aktivirajo, spodbujajo njihovo 
rast, delitev, aktivnost metabolizma, 
proizvodnjo različnih snovi. Zavirajo 
»staranje« celic. Takšne molekule so 
v velikih količinah prisotne, ko se 
kot zarodek formiramo in rastemo, s 
staranjem pa je tudi teh manj (vsaj 
nekaterih vrst).

Že dolgo pa je poznano, da je obi-
lo teh rastnih dejavnikov in spod-
bujevalcev prisotnih v celicah naše 
krvi, med njimi predvsem v trom-
bocitih. Zato se že več let njihovo 
lastnost  izkorišča na različnih poljih 
medicine.

Metoda temelji na tem, da iz krvi 
po posebnem postopku odstrani-
mo druge celice, pridobimo krvno 
plazmo v kateri so koncentrirane 
le celice trombociti ter jih nato ak-
tiviramo, da spustijo svoje rastne 
in spodbujevalne dejavnike, ki jih 
nato apliciramo v različna tkiva, kjer 
neposredno vplivajo na celice teh 
tkiv in jih stimulirajo. 

Tako se jih že leta uporablja v or-
topediji, športni medicini za hitrejše 
celjenje poškodb mišic, sklepov, 
vezi, vnetih kit, pri poškodbah 
živcev. V dermatologiji metodo že 
več kot desetletje uporabljamo za 
hitrejše celjenje kožnih ran (pred-
vsem venskih razjed, po kirurških 
posegih, itd.).

Ker je znano, da ti dejavniki 
vplivajo tudi spodbujevalno na 
celice kože, se je metoda v zadnjih 
letih preselila tudi na področje pom-
lajevanja kože.

Revitalizacija kože z
uporabo koncentriranih
lastnih celic plazme 
(PRP metoda)

Osnovni princip metode sem že 
opisal. Za pripravo koncentrirane 
plazme sta uradno  na tržišču regis-
trirana dva sistema. Tukaj bi opozo-
ril, da kljub temu nekateri zdravniki 
in centri uporabljajo svoje metode 
(neregistrirane) za pripravo plazme 
in trombocitov. Pri teh je težava, da 
ni podatkov o dejanski učinkovitosti 
takih pripravkov (ne ve se kakšna 
je koncentracija trombocitov) kot 
tudi ne o varnosti vbrizgavanja v 

Zdravje in lep videz  
svoje kože zaupajte le  

strokovnjakom  
z bogatimi izkušnjami.

Spoznajte  
in preizkusite tretma  
MyCells v Dermatologiji  
Bartenjev – Rogl.
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kožo, saj uporabljajo material, ki je 
namenjen laboratorijskim testom 
in ne ponovnemu apliciranju v telo. 
Zato se je pred posegom dobro po-
zanimati katero od metod priprave 
PRP se uporablja. Ob vsakem tret-
maju pa bi morali prejeti tudi origi-
nalno nalepko z unikatno serijsko 
številko, ki dokazuje kateri preparat 
se je pri pridobivanju vaše plazme 
uporabljal.

Za katere spremembe na koži je 
terapija s PRP primerna?

S PRP terapijo skušamo stimulirati 
(spodbujati) tako celice povrhnjice 
(keratinocite) kot tudi celice der-
misa (fibroblaste) k večji aktivnosti. 
Pričakovan rezultat je povečanje 
števila novejših kolagenskih in 
elastičnih vlaken, kot tudi hitrejša re-
generacija (obnavljanje) povrhnjice, 
kar se klinično kaže kot izboljšanje 
tonusa kože, boljša napetost, hid-
racija in delno zmanjšanje nekaterih 
gub.

PRP je primerna predvsem za 
izboljšanje napetosti in hidracije 
kože ter hitrejšo regeneracijo (ob-
navljajne). 

Za katere spremembe na koži tera-
pija s PRP ni primerna?

PRP ne bo učinkovita za odpravl-
janje posledic staranja kot so »star-
ostne pege« ter druge pigmentacije 
in kožni tumorčki, razširjene in vidne 
drobne kožne žile, nepravilnosti 
površine kože, razširjene »pore«.

Manj učinkovita bo pri zelo močno 
izraženih gubah, povešeni koži in 
hudih spremembah fotostaranja.

Kako poteka postopek?

Obstaja nekaj osnovnih pri-
poročenih tehnik apliciranja PRP, ki 
jih običajno uporabljajo začetniki, 
vendar jih s prakso in izkušnjami 
vsak zdravnik nekoliko modificira. 
Tudi sam uporabljam lastno teh-
niko, ki se je v teh letih pokazala 
kot najbolj uspešna čeprav zahteva 
nekoliko daljši tretma (od 30 do 60 
minut – odvisno od površine, ki jo 
tretiramo).

Osnovni princip je enak. 
Posamezniku z iglo odvzamemo 
manjšo količino krvi (8 do 16 ml), 
običajno iz vene na podlakti ali v 
predelu komolčne jame. Postopek 
je v bistvu enak kot pri jemanju krvi 
za laboratorijske preiskave.

Odvzeto kri nato po posebnem 
postopku in posebnih epruvetah 

centrifugiramo in tako ločimo ostale 
celice krvi od plazme in trobocitov. 

Tekočo plazmo in v njej koncen-
trirane trombocite nato s posebno 
injekcijsko iglo povlečemo v brizgo 
ter z zelo tanko iglico vbodemo v 
kožo in počasi vbrizgnemo. 

Število vbodov je odvisno od 
površine kože, ki jo tretiramo ter 
tehnike, ki jo uporabljamo.

Kombinirani tretmaji!

Po končanem vbrizgavanju lahko 
in tudi pogosto opravimo še dodat-
no spodbujevanje vnešene PRP in 
sicer s postopki za katere vemo, da 
privedejo do procesov regeneracije  
(obnavljanja). 

To so lahko skoraj vsi prej omen-
jeni postopki, ki delujejo na regen-
eracijo po opisanem »prvem prin-
cipu«.

Sam najpogosteje po vbrizga-
vanju opravim tudi povrhnjo laser-
sko ablacijo ali frakcionirano laser-
sko terapijo. Gre za postopek, kjer 
s posebnim laserjem (Er:YAG laser) 
odluščimo tanko plast ali plasti 
povrhnjice ali delujemo točkovno. 
Globino luščenja lahko okvirno 
določamo tako, da luščimo od nekaj 
mikronov pa tudi globje, do milime-
tra ali celo več. S tem odstranimo del 
spremenjene in »stare« povrhnjice 
ter dosežemo hitrejšo obnovo celic 
povrhnjice. Rezultati so bistveno 
boljši in hitrejši, je pa koža po tret-
maju dlje časa vidno spremenjena 
(rdečica, blago luščenje), običajno 
kakšen teden (odvisno od globine 
posega), a se jo lahko že naslednji 
dan prekrije s pudrom. 

Seveda pa lahko uporabimo le 
PRP terapijo brez dodatnih postop-
kov. 

Je postopek boleč?

Vsak vbod z iglo in vbrizg je seve-
da nekoliko boleč. Da zmanjšamo 
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bolečino, uporabljamo zelo tanke 
igle. Za veliko večino pacientov 
postopek ne predstavlja močne 
bolečine in ni potrebno upora-
bljati postopkov za zmanjševanje 
bolečine. Ker je doživljanje bolečine 
subjektivno, se razlikuje od človeka 
do človeka. V kolikor ocenjujete, 
da je vaš bolečinski prag nizek, da 
ste za bolečino bolj občutljivi, pov-
ejte to pred posegom zdravniku. V 
takem primeru lahko pred posegom 
kožo namažemo z anestetično kre-
mo, ki bo občutek bolečine nekoliko 
omilila. Bolečino lahko med postop-
kom zmanjšamo tudi z lokalnim hla-
jenjem kože (pihanjem ohlajenega 
zraka, pritiskom hladnega valjčka). V 
primeru, da bi kljub temu bolečino 
med posegom težko prenašali, pa 
lahko postopek (vbadanje) kadarko-
li prekinemo. 

Možni zapleti in neželjeni stranski 
učinki?

Pri terapiji s PRP vbrizgujemo 
vašemu telesu lastne snovi (avto-
logne), zato ne pričakujemo reak-
cij nanje in tudi do sedaj niso bile 
opisane v nobeni od strokovnih 
publikacij.

Trenutno smatramo PRP za eno 
najbolj varnih in naravnih metod 
»pomlajevanja«.

Edini neželjeni učinki, ki jih lahko 
teoretično pričakujemo, so zaradi 
injiciranja – vboda igle. Še najpog-
osteje vidimo, tako kot pri vsakem 
vbadanju z iglo, da pride včasih na 
nekaterih mestih do manjšega he-
matoma (drobne podpludbice), ki 
pa izgine v dobrem tednu ali dveh. 
To najpogosteje vidimo ob tretiran-
ju predelov kože okrog oči, vratu, 
dekolteja in hrbtišč rok. Na teh 
predelih je koža tanjša in bogata s 
številnimi drobnimi krvnimi žilicami, 
zato je na teh mestih večja verjet-
nost tovrstnih dogodkov.

Takoj po terapiji?

Po posegu je tretirani predel ne-
koliko otečen in pordel. Oteklina in 
rdečina postopno izzvenita v nekaj 
naslednjih dneh (običajno v enem 
do 5 dni). Z uporabo hladnih obk-
ladkov in zmanjšanjem fizičnih na-
porov se okrevanje lahko pospeši.

Kolikokrat je potrebno terapijo 
ponoviti?

Staranje in počasno spreminjanje 
naše kože je stalen proces. Učinki 
kakršnekoli terapije s časoma zato 
izzvenijo, zato je potrebno terapije 
ponavljati. Običajno jih ponovimo 
3 krat v približno eno mesečnih raz-
makih, pri nekaterih pa je potrebno 
terapijo ponoviti do 6 krat. Nato 
ponavljamo približno 1 krat letno. 

Med eno in drugo terapijo 
vam svetujemo nego in dodatne 
postopke, ki se jih opravlja doma 
in so pomembni za doseganje 
boljših rezultatov, predvsem pa 
za vzdrževanje že doseženih 
učinkov. Katero zdravilo oziroma 
krema bo predpisana, je odvisno od 
posameznika in tipa njegove kože 
kot tudi od letnega časa in drugih 
kožnih sprememb.

V katerih primerih PRP terapije ne 
smete prejeti?

PRP terapije ne smete imeti, če 
imete katero od naštetih stanj ozi-
roma obolenj: rakasto obolenje (rak 
kože v preteklosti ali sedanjosti, kot 
tudi druge oblike rakastih obolenj), 
obolenja krvi in krvnih ploščic (trom-
bocitov), dermatološka obolenja 
kože na mestih predvidene terapije 
(npr. porfirija), če ste na kemotera-
piji, terapiji s glukokortikosteroidi 
ali drugi imunosupresivni terapiji, 
če jemljete sredstva proti strjevanju 
krvi (npr. Marivan). 

Tudi pri nosečnicah se iz splošne 
previdnosti postopek odsvetuje.

Kakšne so možnosti za uspeh?

Potrebno se je zavedati, da proc-
esa staranja ne moremo ustaviti ter 
da se ljudje med seboj razlikujemo 
tako v kvaliteti s trombociti bo-
gate plazme kot tudi po odzivnosti 
na terapijo,  zato rezultati niso pri 
vseh enaki. Uspešnost terapije je 
odvisna tudi od nadaljnih postop-
kov (kombinacije terapij), starosti 
pacienta (starejši kot smo, slabši so 
učinki), načina življenja (zdrava pre-
hrana, gibanje, zmanjševanje stresa, 
vzdrževanje primerne telesne teže 
in telesne kondicije, izogibanja iz-
postavljanju sončnim in drugim UV 
žarkom), kot tudi drugih bolezni in 
stanj (menopavza).

Rezultati terapije se pojavljajo 
počasi in komaj zaznavno. Nekat-
eri sicer že v prvem tednu po tera-
piji opazijo bolj napeto kožo, a se 
običajno prvi rezultati pokažejo šele 
po 6 mesecih ali več in se počasi 
stopnjujejo. Učinki so bistveno 
hitrejši, če tehniko kombiniramo z 
drugimi metodami (laser, itd.).

Zelo dobro pa se metoda kom-
binira z uporabo polnil in botuli-
nusa, seveda ne v istem tretmaju, 
temveč vsaj s tedensko razliko.

Zaključek

Revitalizacija kože z uporabo kon-
centriranih lastnih celic plazme (PRP 
metoda) je ena izmed najnovejših 
metod »pravega pomlajevanja« 
kože. 

Trenutno smatramo PRP za eno na-
jbolj učinkovitih, varnih in naravnih 
metod »pomlajevanja«. Učinkovitost 
metode je še večja, če jo kombinira-
mo z drugimi dermatološkimi teh-
nikami revitalizacije, ki jih prilaga-
jamo glede na stanje kože in druge 
spremembe.  Postopek zahteva 
dobro poznavanje kože in izkušnje, 
zato naj ga opravlja izkušen special-
ist v specializiranih ordinacijah.
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Od kod strije?
Strije nastanejo na koži, ki je 

podvržena ponavljajočemu in 
povečanemu raztezanju. Natančen 
vzrok za njihov nastanek ni znan, 

Da strije ne bodo  
več moteče
Strije so pod površino kože potekajoče črte, ki so ob nastanku pordele, kasneje pa 
postanejo bele in vleknjene. Gre za pogosto stanje, ki je za posameznika pred-
vsem psihično obremenjujoče in se pojavlja pri nosečnicah, hitro rastočih najst-
nikih ali na primer body builderjih. V estetski dermatologiji obstajajo postopki, s 
katerimi lahko njihovo pojavnost omejimo in zmanjšamo.

vendar izgleda, da raztezanje kože 
povzroči sproščanje encimov iz celic 
kože, mastocitov. Ti izločki postopo-
ma okvarijo osnovne gradnike kože, 
ki so odgovorni za njeno elastičnost 
- kolagen in elastin. Koža se razpoči v 

poteku največjega vleka, v dermisu, 
vrhnjica - epidermis, ki je nad njo, pa 
ostane neprizadeta. Sprva so strije 
ob nastanku rdeče barve (Striae ru-
bra - rdeče strije), to barvo pa po več 
mesecih izgubijo in postanejo zrele 
(Striae alba - bele strije). Nastanejo 
lahko kjerkoli, vendar pogosteje na 
tistih delih telesa, kjer se v podkožju 
nahaja več maščobnega tkiva. 
Trebuh in dojke pri nosečnicah, ki 
imajo prekomerno telesno težo že 
pred in med nosečnostjo, hrbet pri 
body bilderjih ter mladostnikih s 
slabo držo in hitro rastjo. Pri osebah 
s prekomerno telesno težo se strije 
pojavljajo tudi na rokah, lahko pa se 
pojavijo še na zadnjici, bokih, diml-
jah in pod pazduho.

 
Zmanjšajmo  
dejavnike tveganja

Najobsežnejše strije nastanejo 
zaradi vpliva hormonov - kortiko-
steroidov, ki zavirajo nastanek 
kolagena in elastina. Prekomerna 
in dolgotrajna povišana koncen-
tracija teh hormonov v telesu je 
lahko posledica redke bolezni žleze 
nadledvičnice, pogosteje pa dolgo-
trajnega vnosa teh hormonov v 
telo zaradi zdravljenja mnogih 
internističnih in dermatoloških 
bolezni. Preventiva nastanka strij, z 
uporabo krem, masaže in podobnih 
postopkov, ni znanstveno podprta z 
zanesljivimi dokazi o učinkovitosti. 
Dermatologi zato svetujemo 
vzdrževanje normalne telesne teže, 
zlasti pri nosečnicah, pravilno držo 
pri mladostnikih in izogibanje pre-
tiranega vleka kože z vajami proti 
ekstremnemu naporu (dvigovanje 
uteži).Sandi Luft, dr. med., spec. dermatologije, Derma center Habakuk, Maribor

www.syneron.siSkupaj odkrivajmo lepoto
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Odstranjevanje strij
Popolna odstranitev strij žal ni 

mogoča, obstajajo pa postopki, 
s katerimi v estetski dermatolog-
iji omejimo njihovo pojavnost. Z 
uporabo lokalne terapije nekaj 
izboljšanja v globini zrelih strij pri-
nese le večmesečna uporaba krem 
s tretinoinom, rdeče strije pa pos-
tanejo po več mesecih bele z upo-
rabo vsake kreme ali pa tudi brez 
nje. Proces zorenja rdečih strij v 
bele lahko pospešimo z žilnimi la-
serji, intenzivno pulzirajočo svetlobo 
(IPL) ali tehnologijo ELOS. Pri belih 
strijah lahko s posameznimi ali kom-
binacijo postopkov zabrišemo mejo 
med robovi strij in kožo v okolici, 
zbližamo robove strij in zmanjšamo 
njihovo globino. Najmanj invazivni 
so t.i. neablativni postopki, pri kater-
ih se z energijo dolgo pulznih laser-
jev, radiofrekvenco ali tehnologijo 
ELOS™ stimulira celice kože k nas-
tanku novega kolagena in elastina. 
Prednost teh postopkov je v odsot-
nosti celjenja površine kože, slabost 
pa v njihovi učinkovitosti, zato so 
primerni le za manj globoke in manj 
široke strije. 

Poskusimo tudi z 
invazivnejšimi postopki 

Pri ablativnih postopkih kožo kon-
trolirano poškodujemo, kar sproži 
proces celjenja, v katerem nastane 
nov kolagen in elastin. Celjenje 
kože je obsežnejše pri kemoabraziji, 
kjer najprej mehanično odbrusimo 
nekaj plasti vrhnjice, temu pa sl-

edi nanos kisline, ki po predpripravi 
kože najbolj prodira na dno strije in 
ne toliko v njeno okolico. Tako se 
več kolagena tvori na dnu strije, kar 
po več ponovitvah izenači ta kožni 
defekt s kožo v okolici. Frakcionirana 
fototermoliza je postopek uporabe 
laserjev v obliki prostorsko pravilno 
razpršenih snopov laserske svetlobe. 
Če uporabimo ablativni laser, npr. 
CO2, lahko tako pri vsakem prehodu 
laserske glave odstranimo le delček 
brazgotine ali strije. To povzroči 
številne mikroskopske poškodbe 
kože, v obliki mreže med seboj ena-
komerno oddaljenih luknjic, ki se 
hitro zacelijo s tvorbo novega kola-
gena in drugih gradnikov kože. Pri 
CO2 laserju je viden tudi izrazit učinek 
na obnavljanje napetosti povešene 

CO2RE omogoča 
vsestransko CO2 
pomlajevanje s frakcijsko 
ablacijo, popolno ablacijo 
in kirurško ablacijo.

1.    Slika: CO2RE Light  
 za površinske kožne   
 spremembe
2.  Slika: CO2RE Mid   
 deluje v vrhnji plasti  
 kože - epidermisu
3.  Slika: CO2RE Deep  
 deluje globoko v usnjici
4.  Slika: CO2RE Fusion,   
 edinstven program,  
 ki deluje na različnih  
 globinah in površinah kože

 CO2RE postopek je najhitrejša, 
najbolj učinkovita in preprosta me-
toda pomlajevanja, odpravljanja 
dermalnih poškodb, targetiranja 
in zdravljenja kože v srednjih ter 
globljih dermalnih plasteh.

Pri razvoju CO2RE so sodelovali 
vrhunski strokovnjaki, zato je sis-
tem zasnovan tako, da lahko izva-
jalec kontrolira intenzivnost, vzorec 
in globino ablacije, na površini in v 
globini kože.

1. 2. 3. 4.

PREJ PREJ

POTEM POTEM

kože. Cena enega strokovnega 
posega s tovrstno tehnologijo pri 
dermatologu se začne pri 450 eur in 
je odvisna od velikosti površine, kjer 
poteka. Podobno deluje sublativno 
glajenje strij in brazgotin ter gub s 
frakcinioniranim radiofrekventnim 
tokom – Matrix RF®. Prednost pred 
kemoabrazijo in ablativnim laser-
jem je v krajšem času celjenja kože, 
posamezni postopek stane 390 
eur. Če pa je koža izrazito povešena 
in se strije nahajajo na trebuhu, jih 
lahko naredimo manj opazne tudi 
s pomočjo plastičnega kirurga, ki 
opravi postopek raztegnitve kože - 
abdominoplastiko, vendar po njem 
ostane brazgotina na spodnjem 
delu trebuha.

 

www.syneron.si Skupaj odkrivajmo lepoto

FOTO: pred in mesec dni po 1 terapiji s frakcioniranim ablativnim laserjem. Videti je 
skrčenje kože, obnovitev tonusa in zmanjšanje strij. Rdečina in lise pobledijo po dveh 
mesecih, takrat je možna tudi ponovitev postopka.
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eLase

•	 Visoka	frekvenca	in	
uporaba	nizkih	energij	s	
pomočjo	elos	tehnologije	
zagotavlja	neboleče 
tretmaje.

•	 Takoj	po	zaključenem	
tretmaju	se	lahko	pacient	
vrne	k	svojim	vsakdanjim	
aktivnostim.

•	 Zaradi	velike	površine	
(15x12mm),	primeren	
za	večje	površine	kot	so	
moški	hrbet	in	noge.

•	 Krajši	čas	izvedbe	
tretmajev	v	primerjavi	z	
drugimi	laserji.

•	 Sistem	omogoča	10	strelov	
na	sekundo	in	bistveno 
hitrejše tretmaje.

•	 Ima	FDA	in	CE	certifikat,	
ki	še	dodatno	zagotavlja	
ustreznost	delovanja.

eLase – hitri, neboleči  
in učinkoviti tretmaji

Sistem	eLase	je		najhitrejši	
diodni	laser	za	varne	in	
učinkovite	tretmaje	za	vse	
vrste	kože	in	dlak.	Z	njim	
lahko	enostavno	izvajate	2	
storitvi:

Nov Motif LHR	aplika-
tor	za	odstranjevanje	
dlak	omogoča	učinkovite	
tretmaje	brez	bolečine	in	v	
krajšem	času	na	vseh	tipih	
kože.	Visoka	frekvenca	in	
uporaba	nizkih	energij	s	
pomočjo	elos	tehnologije	
zagotavlja NEBOLEČE 
tretmaje. 

Nov Motif RF aplika-
tor	je	kombinacija	frak-
cioniranega	diodnega	
laserja	in	bipolarne	radiof-
rekvence.	Motif	RF	aplika-
tor	je	varnejši,	učinkovitejši	
način	obnove	kože	in	
zmanjševanja	por,ki		
omogoča	izjemne	rezultate	
brez	okrevanja.

Just for You

Valsabbion Privé  
Mythos Medical Spa 

valsabbionteam Pješ�ana uvala IX/26, HR-52100 Pula, Croatia 
tel. +385 (o)52 218.033 / fax: +385 (o)52 383.333
info@valsabbion.hr / www.valsabbion.hr

www.syneron.siSkupaj odkrivajmo lepoto
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eLase – hitri, neboleči  
in učinkoviti tretmaji

eMatrix je ena izmed 
najnovejših neinvazivnih 
metod za pomlajevanje 
kože. 

Osnovni princip dela temelji 
na radiofrekvenčni tehnologiji in 
edinstvenem sublativnem pomla-
jevanju kože. 

Sublativno pomlajevanje ne 
temelji na laserski ali optični en-
ergiji temveč se pri tovrstnem 
postopku pomlajevanja kože upora- 
blja radiofrekvenčna tehnologija, 
ki je novost v tovrstnem segmen-
tu. Posebnost metode je uporaba 
radiofrekvenčnega toka, katerega 
rezultat je izboljšanje teksture in 
tonusa kože, glajenje gubic, odprav-
ljanje brazgotin in brazgotin od 
aken, zdravljenje strij, zato se eMa-
trix najpogosteje uporablja za pom-
lajevanje kože ter odstranjevanje 
pigmentnih nepravilnosti na obrazu 
in telesu, zdravljenje aken, odprav-
lanje brazgotin na obrazu in telesu 
po operaciji ter strij.

Princip dela z eMatrix temelji na 
bipolarni radiofrekvenci, ki za razliko 
od optične energije deluje globlje 
in vpliva na procese v dermisu, kar 
povzroči tvorbo novega kolagena 
ter medceličnine. Po opravljenem 
tretmaju se lahko pojavi rahla 
rdečica na površini kože, ki pa izgine 
v relativno kratkem času, tako je čas 
celjenja v primerjavi z ablativnimi 
metodami mnogo krajši.

eMatrix tehnologija je zelo 
učinkovita saj RF energija povzroči 
frakcionirano globoko segrevanje 
tkiva, ki spodbuja povečano celjen-
je in tako pripelje do  obnavljanja 
tonusa in elastičnosti kože. Po tret-
maju je koža vidno bolj zategnjena 
in sveža. Tovrstna nova tehnologija 

eMatrix - moderna 
radiofrekvenčna  
tehnologija pomlajevanja

je v pomoč pri zdravljenju različnih 
kožnih nepravilnosti, idealna pa je 
tudi za pomlajevanje. 

Tretma traja približno 30 minut. Po 
zaključenem tretmaju lahko nastane 
rahla rdečica, ki izgine v naslednjih 
24 - 48 urah, odvisno od tipa kože. 
Končni rezultat je viden po 4 tednih 
od zadnjega tretmaja, da bi dosegli 
najboljše rezultate je priporočljivo 
tretma nekajkrat ponoviti v razmaku 
4 tednov. Po zaključeni terapiji je 
priporočljivo vzdrževanje 1 x letno. 
Pri vsakem tretmaju se uporabi nov 
aplikator, tako da je celoten post-
opek varen za pacienta. 

Naprava ima na voljo tri stopnje ja-
kosti. Izbira jakosti je odvisna od tre-
tiranega predela telesa ali obraza.

Tretma eMatrix je varen za vse 
fototipe kože in je v primerjavi z 
ostalimi tretmaji, ki dosežejo enake 
učinke cenovno bolj konkurenčen 
oziroma dostopen. Poudariti pa je 
treba tudi, da eMatrix spada v nein-
vazivne metode pomlajevanja.

eMatrix so testirali na različnih 
klinikah. Pacienti so navedli kot 
glavne prednosti  kratek čas trajanja 
tretmaja, kratek izostanek iz so-
cialnega življenja (max 1-2 dni) ter 
nobenih komplikacij. 

Po končanih tretmajih je pri-
poročljivo kožo hidratizirati s kre-
mami ali masko za epitelizacijo, ker 
smo s tretmajem pospešili celoten 
metabolizem kože. Kožo je prav 
tako potrebno zaščititi pred son-
cem. Zaščitne kreme proti soncu je 
priporočljivo uporabljati tudi nekaj 
tednov po zaključenih tretmajih. 
Tretma se lahko izvaja čez celo leto 
ne glede na letni čas, vendar se pa-
cient ne sme izpostavljati soncu.

Poudariti je potrebno, da zaradi 
specifičnosti tretmajev lahko le-te 
izvaja izključno zdravnik oziroma 
oseba, ki je primerno izobražena, saj  
je potrebno postaviti  pravo diagno-
zo in poznati procese v in na koži. 

Prispevek strokovnjaka

Sandra Perić, dr.med.,spec.dermatologije, Mythos Medical Spa center,  hotel Valsabbion v 
Puli. www.valsabbion.hr, 052 218 033.

www.syneron.si Skupaj odkrivajmo lepoto

13

revija_2012 OK2.indd   13 11/16/12   11:49:16 AM



neuLash je serum za 
naravno rast trepalnic, 
ki z aktivno tehnologijo 
spodbudi rast, okrepi 
vsako trepalnico posebej 
in na naraven način  
ustvari lepe, dolge, goste 
in zdrave trepalnice v 
samo 30 dneh.

Skrivnost podaljšanja trepalnic

Ta se skriva v neuLash-ovi bogati 
formuli z visoko potentnimi poli-
peptidi, esencijalnimi proteini, vi-
tamini, vlažilnimi in obnovitvenimi 
sestavinami, ki negujejo trepalnice, 
jih okrepijo in dopolnijo ter dodajo 
sijaj in elastičnost.

neuLash 
Za koga je primeren 
neuLash?

neuLash, serum za naravno rast 
trepalnic je primeren za ženske in 
moške, uporabnike kontaktnih leč, 
uporabnike podaljšanih trepalnic in 
tudi tiste, ki so bili podvrženi radiaci-
jski terapiji. Oftalmološka testiranja 
in klinične študije so dokazale, da je 
neuLash varen in ne draži oči.

Kaj pravijo drugi? 
Tisti, ki so ga doslej preizkusili, so 

bili navdušeni nad enostavnostjo 
uporabe in hitro opaznim učinkom. 
Že v treh tednih postaneta volumen 
in dolžina trepalnic vidno večja. neu-
Lash serum za naravno rast trepalnic 
je prosojen in brezbarven, njegova 
tekstura pa lahka. 

Priznam, da ko so mi priporočili 
NeuLash sem bila skeptična, saj ob 
tolikšnem navalu reklam in kremah, 
izdelkih, ki ne delujejo enostavno 
nisem verjela, da neuLash dejansko 
deluje. Po dobrem mesecu vsakod-
nevnega nanašanja so bile moje 
trepalnice tako dolge kot umetne in 
še moja maskerka, ki me je ličila za 
slikanje, ni mogla verjeti, da so moje. 
Vredno vsakega evra. Priporočam, 
saj deluje 1000% in ne bi stala za 
izdelkom, če ne bi bilo res.

Sanja Grohar

serum za naravno rast trepalnic

izjava 
Sanje 

Grohar

www.syneron.siSkupaj odkrivajmo lepoto
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Do čudovitih obrvi z 

neuBrow! 
neuBrow vsebuje
izjemno koncentracijo 
peptidov, beljakovin, 
vitaminov in vlažilcev, 
s katerimi nahranimo, 
okrepimo, izboljšamo 
vsesplošen izgled tankih, 
napačno populjenih in 
podhranjenih obrvi.

Zakaj neuBrow?
neuBrow obnovi vaše kožne 

celice in upočasni procese staran-
ja, ki se kažejo tudi v izgubi obrvi. 
S pravilnim ravnovesjem pepti-
dov, vitaminov, vlažilcev in bel-
jakovin neuBrow  okrepi in ob-
novi vaše obrvi že v 3 - 4 tednih.  

Kako ga nanašamo?

Izdelek vedno nanašamo na 
očiščeno in osušeno področje obrvi.  
Z aplikatorjem neuBrow nanesemo 
po celotni liniji obrvi in tudi na mes-
ta, kjer obrvi manjkajo. Počakamo, 
da se neuBrow posuši, nato pa 
uporabimo  ščetko za obrvi, s kat-
ero počešemo obrvi v smer njihove 
rasti. S česanjem obrvi zagotovimo 
izgled polnejših in lepše obliko-
vanih obrvi. Gel se suši zelo hitro, 
zato priporočamo, da se za doseg-
anje optimalnih rezultatov nanaša 
na celotno linijo obrvi. neuBrow 
uporabljamo tako zjutraj kot zvečer. 
Ko enkrat dosežemo želen izgled 
obrvi, izdelek neuBrow nanesemo 
2-3 tedensko.

Obrvi predstavljajo dva čudovita 
loka, ki si jih želi vsaka ženska. Obrvi 
so okvir oči, ki pa so najbolj izrazni 
del našega obraza.  S pravilno ob-
likovanimi obrvmi lahko izjemno 
izboljšamo naš videz. neuBrow je 
tehnološko napreden produkt z dvo-
jnim beljakovinskim mkompleksom 
(Dual-Weight Protein Complex). 
Ta je sestavljen iz majhnih mole-
kul  beljakovin, ki prodrejo v ko-
ren dlake, kar zagotavlja trdnost 
in vlaži dlako obrvi od znotraj 
in večjih molekul, ki zaščitijo in 
navlažijo zunanjo površino in 
povečajo sijaj in prožnost obrvi. 

www.syneron.si Skupaj odkrivajmo lepoto
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Predstavitev izdelkov
elure

Linija izdelkov elure temelji na 
napredni tehnologiji za nego kože, 
ki vsebuje encim Melanozyme – 
Syneronova patentirana verzija 
naravnega encima lignin peroxi-
dase. Encim Melanozyme hitro in 
učinkovito zmanjša količino mela-
nina v koži. Aktivno substanco 
Melanozyme v kombinaciji z ak-
tivatorjem nanesemo na kožo in 
tako spodbudimo encimski proces, 
ki zmanjša temne pigmentne lise. 
elure je prvi znanstveno dokazan 
preparat na svetu, ki posvetli kožo 
tako, da zmanjša melanin v koži. Z 
redno uporabo elura se lahko že v 
nekaj tednih doseže vidno svetlejšo 
in sijočo kožo.

Lepota  
svetle kože 

elure edinstvena 
tehnologija/formula

elure je prvi in edini izdelek za 
posvetlitev kože, ki deluje neposred-
no na melanin. Melanin je obstojna 
komponenta v koži, ki jo je izredno 
težko odstraniti. Večina dostopnih 
krem skuša preprečiti proizvodnjo 
melanina, kar lahko traja več tednov 
ali celo mesecev, med tem ko elure 
nežno razgradi temneje obarvan 
pigment, ki se pojavi v vrhnjih plas-
teh kože, tako da so rezultati vidni 
že v 28 dneh. elure ne vsebuje hid-
rokinona.

Klinične študije
Klinične študije so pokazale, da 

elure v samo 28 dneh dokazano 
posvetli kožo.

Na Kitajskem so v treh estetskih 
klinikah dermatologi ocenjevali 
spremembe na koži pri osebah, 
ki so uporabljale elure. V študiji je 
sodelovalo 30 oseb, ki so 28 dni up-
orabljale 2x dnevno elure Advanced 
Lightening Lotion in elure Advanced 
Facial Wash. 

Dermatologi so ocenjevali pred-
vsem, do kakšnih sprememb je 
prišlo pri posvetlitvi kože, tenu 
kože in gladkosti kože.  Obdo-
bje preučevanja je trajalo 28 dni. 
Ocene pa so podali ob zaključku 
6 dnevnega, 8 dnevnega in 28 
dnevnega obdobja. Ponazoritev 
ocen so podali tudi na lestvici. 

Rezultati klinične raziskave so 
pokazali, da ima z uporabo izdelkov 
elure po 28 dneh 81% oseb bolj 
svetlo kožo in 67% oseb vidno bolj 
enakomeren ten kože. 

Elure je na voljo samo v 
dermatoloških in ostalih special-
iziranih ustanovah.

PREJ

PREJ

PREJ

POTEM

POTEM

POTEM

www.syneron.si

0

-0,2

-0,4

-0,6

-0,8

-1

-1,2

-1,4

0 6d 12d 28d

Skupaj odkrivajmo lepoto

*Vir: Open-label efficacy study of lignin peroxidase 
lotion in Chinese subjects. Evercare Aesthetic Hospitals, 
Beijing China.

vidno bolj enakomeren ton kože 
vidno bolj gladka koža 
vidno bolj svetlejša koža
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elosPlus – 
več aplikativni sistem

POTEM

POTEM

POTEM

www.syneron.si Skupaj odkrivajmo lepoto

elosPlus - elōs tehnologija pred-
stavlja inovativno kombinacijo 
optične in električne energije z 
bi-polarno radio frekvenco, za bolj 
varne, hkrati pa tudi učinkovite ter 
manj boleče posege brez stranskih 
učinkov. Primeren je za vse vrste 
kože. 

elosPlus, vključuje  intuitiven upo- 
rabniški vmesnik, ki omogoča 
enostavno  nastavitev za izvajanje 
tretmajev.

elosPlus, je nadgradljiv z desetimi 
različnimi aplikatorji (Sublative, 
Sublime, SR, SRA, AC, LV, LVA, Motif 
LHR, Motif HR, Motif IR).

elosPlus, omogoča izvajanje 
širokega spektra tretmajev 
kot so zdravljenje brazgotin, 
pigmentnih nepravilnosti, glajenje 
globljih gub in gubic, odstran-
jevanje dlak, odstranjevanje žilnih 
nepravilnosti, sublativno pomla-
jevanje, foto pomlajevanje, ter 
izvedbo postopka tirniti in zdrav-
ljenje aken.

Triniti - celoten postopek pom-
lajevanja kože, pri katerem vam 
zdravnik v dobri  uri odstrani  pig-
mentne in žilne nepravilnosti, 
učvrsti kožo in zgladi male in ve-
like gube. 
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Spremembe, ki jih povezujemo 
s staranjem kože v okolici oči niso 
povezane samo z nastankom viška 
kože - blefarohalazijo, pač pa so 
posledica sprememb več struktur. 
Najpogosteje se pojavi še izbočenje 
maščobnih blazinic, ki se nahajajo 
pod kožo zgornje in spodnje veke, 
okrepitev očesne mišice, redko pa 
spuščanje solzne žleze, ki se nahaja 
na zunanjem delu zgornje veke. 
Staranje povzroči spremembe na 
koži čela, ki povzročijo spuščanje 
kože proti očem. To opazimo kot 
nižanje položaja obrvi in poleganje 
kože na zgornjo veko. Omenjeni 
procesi potekajo pri nekaterih lju-
dem sočasno ali pa ločeno oziroma 
v kombinacijah. Na slednje ima velik 
vpliv način življenja in genetika. 

Kirurški posegi 
korekcije vek

Korekcijo vseh naštetih procesov 
lahko izvedemo s kirurškim postop-
kom - blefarosplastiko zgornje in 
spodnje veke, ki poteka v lokalni 
anesteziji. Celjenje po postopku je 
hitro, rezultat je takojšen, zato je 
ta poseg eden od najpogostejših 
kirurških posegov, ki se izvajajo za 
pomlajevanje videza obraza. Ble-
farohalazija je le eden od procesov, 
zaradi katerega se oseba odloči za 
kirurško korekcijo vek. S staranjem 
se zaradi dejavnikov okolja, najpog-
osteje sta to sonce in cigaretni dim, 
v koži zmanjšuje njena elastičnost, 
vsebnost kolagena in tonus. Posl-
edica je nabiranje kože na vekah, kar 

Naj oči zasijejo
Oči so prvo mesto človeške pozornosti v  medsebo-
jni komunikaciji. S procesom staranja pri mnogih 
nastane višek kože in izbočenje maščobnih blazinic, 
ki se nahajajo pod kožo. Te spremembe dajejo osebi 
postaran videz, omilimo pa jih lahko s kirurškimi in 
estetskimi dermatološkimi postopki. Pri slednjih so v 
ospredju ablativni laserji, ki se uporabljajo za obnavl-
janje površin kože oziroma za t. i. laserski resurfacing, 
in znotraj te skupine CO2 laserji, ki jih uporabljamo 
za skrčenje kože zgornjih in spodnjih vek pri tistih, ki 
imajo majhen višek kože na vekah.

je opaziti kot višek kože. V začetnem 
stanju je to komaj opazno, stopnjuje 
pa se lahko do te mere, da lahko koža 
visi preko roba vek in ovira pogled.

Estetska dermatologija
ponuja širok spekter
metod

Poleg kirurške terapije, kot je 
odstranitev viška kože z izrezom in 
zašitjem, je za obnavljanje tonusa 
na voljo več dermatoloških terapij, 
kot so lokalna terapija, kemični pil-
ing, injekcije botulinskega toksina, 
uporaba radiofrekvenčnega toka  
in ablativnega laserja. Vsaka od 
naštetih možnosti ima svoj učinek, 
prednosti in slabosti. Z uporabo 
lokalne terapije v obliki krem z 
zaščitnim faktorjem za okolico oči 
ne moremo pričakovati izboljšanja 
napredovanih oblik blefarohalazije, 
je pa mogoče proces s preventivnim 
delovanjem upočasniti. Injekcije 
botulinskega toksina lahko začasno 
vplivajo na izboljšanje tonusa vek, 
če izvedemo natančno odmerjeno 
blokiranje mišic, ki vlečejo kožo 
proti očesni reži in z aktiviran-
jem v nasprotno smer delujočih 
mišic, kar povzroči dvig kože vek. 
Radiofrekvenčni tok pregreje kožo 
do te mere, da se skrčijo molekule 
kolagena, kar je po posegu vidno kot 
takojšnje izboljšanje tonusa. Mini-
malna in omejena poškodba kože 
zaradi posega pa povzroči proces 
celjenja, ki v nekaj mesecih ustvari 
nov kolagen. Metoda je primerna 
za začetne oblike povešenih vek, 

za napredovale oblike pa v estetski 
dermatologiji uporabljamo globoki 
kemični piling in ablativne laserje.

Korekcije vek 
z ablativnimi laserji

Ablativni laserji, kjer sta 
najpogostejša predstavnika Er:YAG 
in CO2, se uporabljajo za obnavljanje 
površin kože oziroma za t. i. laser-
ski resurfacing. S tem postopkom 
odstranimo spremembe, ki so pos-
ledica predvsem zunanjih dejavnik-
ov staranja, kot so lise, hrapave bra-
davice in drugi izrastki, drobne in 
srednje globoke gube, široke pore. 
Koža, ki ima bledo rumenkasto bar-
vo, postane ponovno bledo rožnata 
in na otip mehkejša. Pri uporabi CO2 
laserja se zaradi sproščanja toplote 
dodatno pojavi opazno izboljšanje 
tonusa kože. Vse naštete spremembe 
pomladijo kožo posameznika.

Moč postopka 
je povezana 
z učinkom

Sprva so se ablativni laserji upo-
rabljali na način, pri katerem se je 
odstranil vrhnji del kože na vsej 
njeni površini obraza in vek. Učinki 
slednjega so sicer izjemno dobri, 
vendar povezani z nekajtedenskim 
celjenjem kože in s tem povezanimi 
problemi. Temu se lahko izognemo, 
če laserski žarek uporabimo na frak-
cioniran način. Pri tem se v enem pre-
hodu preko površine kože odstrani 
le nekaj odstotkov njene površine 
na račun mreže majhnih luknjic v 
obliki stožcev, ki jih obdaja področje 
toplotne poškodbe kože. Luknjice 
so medsebojno oddaljene v praviln-
ih razmikih, kar nepoškodovani koži 
omogoča hitro celjenje. Nadzorova-
na laserska poškodba kože povzroči 
uparjenje kože, skrčenje kolagena 
in spodbudi njegovo novotvorbo, 
kar v končni fazi skrči kožo, obnovi 
njen tonus, zgladi gube, odstrani 
nekatere lise ter izboljša otip in vi-
dez kože. Razlika v obdobju celjenja, 
ki pri popolni ablaciji površine kože 
traja nekaj tednov, pri frakcionirani 
pa nekaj dni, je v končnem učinku. 
Frakcionirani postopek je zato za 
doseganje najboljšega rezultata 
potrebno večkrat ponoviti, da se 
približamo učinku enega popol-
nega resurfacinga. Razmik med 
postopkom frakcionirane ablacije je 
najmanj dva ali več mesecev.

www.syneron.siSkupaj odkrivajmo lepoto
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Posegi s CO2 laserji 
manj boleči

Na tržišču je več CO2 laserjev, ki 
imajo nastavek za frakcionirano 
ablacijo. Med seboj se lahko raz-
likujejo v obliki pulzne krivulje, frek-
venci svetlobnega snopa, načinu 
frakcioniranja, razmiku med stolpci, 
obliki spota, končni energiji. Prav 
zato je delovanje naprav primerjal-
no lahko precej različno. Načeloma 
starejši CO2 laserji oddajajo kontinu-
iran svetlobni snop, ki močno seg-
reje kožo. Terapija s takšnim laser-
jem je zelo boleča, celjenje pa traja 
več tednov. Novejše naprave imajo 
nekaj milisekund trajajoče pulze, ki 
jih oddajajo v povezanih skupinah. 
Prednost teh, t. i. superpulznih laser-
jev je v manjšem občutku bolečine 
zaradi manjše termalne poškodbe, 
ki nastane v okolici stolpca in s tem 
povezanim hitrejšim celjenjem kože. 
Niso pa vsi CO2 laserji primerni za 
pomlajevanje vek, saj lahko z neus-
trezno aparaturo neusposobljeni iz-
vajalci posegov povzročijo izjemno 
veliko škode. Zato je tudi ključno, 
da poseg zaupamo izkušenim der-
matologom, ki bo lahko ustrezno 
ocenil želje, realne možnosti rezul-
tatov in vse okoliščine pred, med in 
po posegu ter tako uspešno opravil 
postopek.

Blefarohalazija zgornjih
in spodnjih vek

CO2 Laser znamke Candela in Syn-
eron CO2RE, ki ima takšne sposob-
nosti, uporabljam za terapijo ble-
farohalazije zgornjih in spodnjih vek. 

Metoda je primerna za tiste paciente, 
ki imajo majhen višek kože na vekah. 
Napredovane oblike z obsežnim 
viškom, velikim več kot pol centime-
tra, ali drugimi znaki, ki so bili opisani 
prej, so kandidati za kirurško korek-
cijo vek. Cena posega na zgornji veki 
je 1000 eur, na spodnji veki prav tako 
1000 eur, v kombinacija postopka na 
zgornji in spodnji veki pa znaša 1700 
eur. Trajnost učinka po postopku 
z laserjem je več let, tako kot pri 
kirurški blefaroplastiki. Po 10 ali 
več letih se koža ponovno “nabere” 
in potrebna je ponovitev. Procesa 
staranja ni mogoče ustaviti, zato tudi 
kirurška korekcija ne traja večno. Več 
let po kirurški korekciji vek, ko pride 
do ponovnega spuščanja kože vek, 
lahko prav tako uporabimo frak-
cioniran superpulzni laser, ki poleg 
skrčenja kože zgladi še brazgotine in 
morebitne asimetrije, ki so ostale po 
predhodni blefaroplastiki. 

Potek posega s CO2
laserjem in okrevanjem
po njem 

Poseg izvedemo v lokalni ane-
steziji na predhodno umiti in z an-
tiseptikom očiščeni koži. V enem 
posegu se lahko lotimo obeh zgorn-
jih ali obe spodnjih vek oziroma le 
zgornji ali spodnji veki. Pričakovane 
spremembe na koži po posegu so 
rdečica, blažja oteklina in kraste. 
Rdečica in oteklina izgineta v nekaj 
dneh, kraste pa običajno najkas-
neje v tednu dni. V tem obdobju 
zahteva koža nego, kot je umivanje 
1–2-krat na dan s pomočjo vode in 
sindetov, ki nimajo dišav, uporablja 

pa se neodišavljena vlažilna krema. 
Za zmanjšanje otekline pomaga 
limfna masaža, pri celjenju kože pa 
vlaženje z uporabo maske iz polisa-
haridov. V procesu celjenja se pojavi 
tudi blago srbenje, ki ga je mogoče 
ublažiti z izbiro kreme po nasvetu 
dermatologa. Po tednu dni ponava-
di kraste odpadejo, vidna pa je bledo 
rožnata, pri nekaterih osebah tudi 
intenzivno rožnata koža, ki popol-
noma izgine v nekaj tednih. Slednjo 
je možno prekriti s korektivno koz-
metiko. Po posegu poleg osnovne 
terapije s kremami priporočamo 
gibanje na prostem, kar pomaga 
zmanjšati oteklino v prvih dneh po 
posegu. Koristijo sprehodi, pri tem 
pa je potrebna zaščita z temnimi 
očali in pokrivali.

Skrčenje kože zgornje veke pred in več 
mesecev po prvem postopku s CO2RE.

Stanje po blefaroplastiki zgornjih vek 
izpred več let in  6dni po posegu s CO2RE.

Skrčenje kože na zgornji veki pred in 
mesec dni po posegu s CO2RE.

www.syneron.si Skupaj odkrivajmo lepoto
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ZDRAVLJENJE DERMATOLOŠKIH BOLEZNI, 
ODSTRANJEVAN NIH IZRASTKOV, 

GLAJENJE GUB, STRIJ IN BRAZGOTIN 
S FRAKCIONIRANIM SUPERPULZNIM 

LASERJEM CO2, POLNILA S HIALURONSKO 
KISLINO IN BOTULINSKI TOKSIN BOTOX ZA 

DERMA CENTER HABAKUK, 
Hotel Habakuk*****, Pohorska ulica 59, Maribor

Delovni as po predhodnem :
torek:  8.00-16.00

etrtek: 16.00-20.00
petek: 8.00-16.00

sobota: 8.00-12.00
ostali dnevi in termini: 

po dogovoru

Telefon za naro anje: 051 420 165
mail: info@centerderma.si

www.centerderma.si

     LIKE

DERMATOLOŠKI POSTOPKI.

GLAJENJE GU
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Popoln tretma
Maščobne obloge in celulit sta težavi, ki pestita 
večino sodobnih žensk. 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. S tem namenom vam 
predstavljamo program - popoln tretma za popolno 
telo. Z združitvijo tretmajev Vela in  neinvazivnega 
fokusiranega ultrazvoka UltraShape si lahko 
preprosto pomagamo do popolne postave in 
sproščenega počutja. Zdrav in mladosten videz sta 
namreč vir našega zadovoljstva in samozavesti.

Lipo brez sukcije 

UltraShape tretma je učinkovit in 
zanesljiv, primeren za zmanjšanje 
lokaliziranih maščobnih blazinic 
in obsega telesa ter izboljšanje 
njegove oblike. Postopek je primer-
en za lokalizirane maščobne blazin-
ice, predvsem pa za tiste, ki jih je 
težko odpraviti s telovadbo ali di-
eto. 

UltraShape s pomočjo me-
hanskih vibracij in fokusiranega ul-
trazvoka uničuje maščobne celice 
na točno določeni globini. Vsebina 
maščobnih celic se nato preko limf-
nega sistema po naravni poti izloči 
iz telesa. Prednost fokusiranega ul-
trazvoka je v tem, da uničimo samo 
maščobne celice, okoliško tkivo pa 
ostane nepoškodovano. 

Sofisticiran sistem skrbi, da ob-
delujemo s posameznim pulzom 
točno določeno točko samo enk-
rat. Hkrati pa je povezan s kamero, 
ki na podlagi algoritmov izračuna 
površino in potrebno število pul-
zov. Tovrstni sistem zagotavlja, da 
je varnost vedno na prvem mes-
tu. Prednost je tudi v tem, da ne 
potrebujete anestezije in dolgo-
trajnega okrevanja, postopek pa 
je minimalno boleč, občuti se kot 
zbadanje ali toplota. 

Sam tretma z UltraShape lahko 
opravite v času kosila. Traja od 60 
do 90 minut, ne zahteva anestezije, 
operacije ali injekcij. Takoj po tret-
maju se lahko vrnete k vsakdan-
jim opravilom. Za izgubo 4 cen-
timetrov potrebujemo povprečno 
tri tretmaje. Najboljše pa je, da ne 
potrebujemo vzdrževalnih tera-
pij, saj maščobne celice uničimo za 
vedno! 

 

UltraShape20
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Najnovejši sistem 
oblikovanja telesa in 
odstranjevanja celulita

VelaShape in VelaSmooth ob-
likujeta zapeljivo in vitalno telo, saj 
odstranjujeta celulit in zmanjšata 
obseg v samo nekaj tretmajih. 
Največja prednost Vela tretma-
jev je v tem, da se tretma opravlja 
samo na izbranem lokaliziranem 
področju, ki ga želite izboljšati. Sis-
tem združuje različne tehnologije, ki 
skupaj predstavljajo najbolj napre-
den način za izboljšanje mikro-
cirkulacije, prekrvavitve ter za od- 
pravljanje odvečnih strupov iz tele-
sa. Svojemu telesu tako privoščimo 
celostno in neinvazivno razvajanje, 
koži pa vrnemo izgubljeno prožnost, 
kar predstavlja najbolj uspešen 
boj proti celulitu in neestetsko 
nakopičeni telesni maščobi.

 VelaShape z ELOS VelaSmooth z ELOS

Koliko tretmajev  4-6 tretmajev 8-12 tretmajev 
je potrebnih?

Kako pogosto? 1x tedensko 2-3x tedensko

Obnovitev: na 1-3 mesece  na 1-3 mesece  
 oz. po potrebi oz. po potrebi

VelaShape in  
VelaSmooth

Kje: postopek se lahko izvaja na 
stegnih, mečih, zadnjici, ledvičnem 
predelu, trebuhu, rokah, podbrad-
ku, oziroma kjerkoli želite izboljšati 
teksturo vaše kože.

Odstranjevanje celulita in ob-
likovanje telesa dosegamo s kom-
binacijo tehnologij uspeha:

· radiofrekvenčna energija 
· infrardeča svetloba 
· vakuum 
· masaža

za popolno telo 
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AlfaEstetica 
Krumperšča cesta 11 

1230 Domžale 
T: 0599 41 304 

www.alfaestetica.si 
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Ali še vedno vztrajate 
pri vodnih balonih in 
vodi iz plastenk?

Izboljšajte svoje zdravje  
in zdravje zaposlenih ter 
vaših strank in poskrbite 
za neoporečno vodo na 
dosegu roke z vodnim 
barom SPRING.

Prednosti vodnega bara spring 
premium pred vodnimi baloni in 
vodo iz plastenk:

•	 Vrhunski	bar	Premium vsebuje 
štirikratni sistem filtriranja skozi 
karbonski filter, filter iz aktivnega 
oglja, filter iz kokosovih vlaken ter 
sedimentalni filter. Hladna linija ima 
še dodatno UV lučko, ki uniči bak-
terije;

•	 Možnost	 tople, hladne vode  
in vroče vode (nastavljiva temper-
atura: 97˚C);

•	 Brez nabiranja vodnega kam-
na zaradi sedimentalnega filtra (pri-
hranek pri energiji);

A

Ponudba velja za vse pravne osebe do 30.12.2012. Za več informacij in naročila pišite na spring@mds-it.si

S tem kuponom lahko uveljavite Subvencijo v vrednosti  

100 €

•	 Sveža,	 neoporečna	 voda,	 brez 
bakterij in mikrobov;

•	 Nobenih	 težav	 z	 naročanjem,	
transportom, skladiščenjem in 
nameščanjem vodnih balonov;

•	 Varčen način po dveh urah ne-
uporabe vroče vode;

•	 Menjava vseh filtrov 1x letno;

•	 Pitje	 vode	 iz	 plastenk	 je	
neekološko (več kot 70% plastenk 
ni nikoli recikliranih) in zdravju 
škodljivo (plastika PET sprošča kemi-
kalije);

•	 Brez skritih in dodatnih 
stroškov pri najemu vodnega bara 
(v najemu so vključeni vsi redni 
servisi 1x letno, instalacija in dosta-
va);

www.syneron.siSkupaj odkrivajmo lepoto
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 Spring STANDARD Spring PREMIUM

Osnovni paket 34€/mesec 46€/mesec
Letni paket 30,60€/mesec 41,40€/mesec 

 (1x letno plačilo) (1x letno plačilo) 

Hitri paket 25,50€/mesec 34,50€/mesec 
 (1x letno plačilo) (1x letno plačilo)

*cene ne vključujejo DDV
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S tem kuponom lahko uveljavite Subvencijo v vrednosti  

100 €
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V primeru, da želite prejemati revijo

prosimo vpišite svoje podatke:

ime oz. naziv

naslov

elektronski naslov

telefonsko številko

Izpolnjen obrazec pošljite na naslov: MDS IT d.d., Leskoškova 9E, 1000 Ljubljana ali 
nam podatke posredujte na mail info@mds-it.si
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