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Prispevek strokovnjaka:

Za napeto in 
mladostno kožo 
vam ni treba več 
pod nož!

Pomladite svojo 
kožo in odkrijte 
lepoto z ELOSTM 

tehnologijo

Prvi nekirurški 
postopek 
na svetu, 
ki dokazano 
zmanjšuje 
obseg telesa

Nekirurški 
lifting prsi 
obstaja!

Najnovejša 
odkritja 
na področju 
pomlajevanja kože

Pigmentna 
znamenja
Borut Žgavec, 
dr. med. spec. dermatolog

revija_dec07.indd   1 11/26/07   5:59:42 PM



�

www.syneron.si

vam predstavlja najnovejše tehnologije na področju  Anti-Ageinga.

ELOSTM tehnologija – prva in edina tehnologija na svetu, ki kom-
binira moč bipolarne radiofrekvence in optične energije. ELOSTM tehnolog-

ija je vgrajena v laserje, IPL sisteme in sistem VelaSmooth. 

LDM – Sonoskin – prva 
naprava na svetu, ki deluje na 
osnovi ultrazvoka in uporablja 
frekvenco 10 MHZ ter patenti-
rano tehnologijo, ki omogoča 
preklapljanje med frekvencami. 
LDM kombinira tri sodobne 
koncepte Anti-Ageinga, saj v 
enem samem tretmaju proiz-
vaja termične, biokemične in 
mehanične učinke na kožo.

B.E.A.M. tehnologija 
– nova generacija sistemov 
za elektrostimulacijo mišic. Z 
naprednim sistemom upra-
vljanja pospešimo naravne 
procese v telesu in dosežemo 
izjemne takojšnje učinke na 
telesu in obrazu.

POSTANITE PRVI NA PODROČJU ANTI-AGEINGA

Pokličite na 01 586 79 53 ali 01 586 79 34 in povprašajte za najnaprednejše tehnologije na področju Anti Aginga.

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

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

www.bmstudio.si

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

Dunajska cesta �54, �000 Ljubljana
Tel.: (0�) 588 �6 00
Gsm: 03� 388 388

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

Lepotni center Mrhar Petra / 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, ��34 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

VENUSTAS Estetsko kozmetični center / VelaSmooth in 
IPL z ELOSTM  tehnologijo, B.E.A.M. tehnologija
Ziherlova 8, �000 Ljubljana
Tel.: (0�) �83 �6 6�, (0�) �83 �6 6�
E-pošta: info@venustas.si
www.venustas.si

Salon lepote Urška / IPL z ELOSTM  tehnologijo
Bevkova ulica 5, 33�0 Žalec
Tel.: (03) 57� 66 �6
Gsm: 04� 350 6�5
E-pošta: salon.urska@gmail.com
www.salonurska.com

Terme sončni park Vivat, Počitek - užitek d.o.o. / VelaSmooth
Ulica ob igrišču 3, 9��6 Moravske Toplice,
Tel.: (0�) 538 �� 00
Gsm: 04� 788 88�
E-pošta: wellness@vivat.si
www.vivat.si

LASSANA Salon v Univerzitetnem Kliničnem centru Ljubljana 
/ IPL z ELOSTM tehnologijo
Zaloška 7, Ljubljana
Tel.: 0�/434-33-30
E-pošta: info@lassana.si
www.lassana.si

Domovanje sprostilnih in lepotnih ritualov NATASHASPACE 
/ IPL z  ELOSTM tehnologijo
Peričeva �7, Bežigrajski dvor, �000 Ljubljana
Tel.: (0�) 436 �� 98
www.natasha.si

Kozmetični saloni:
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Skupaj odkrivajmo lepoto -
revija o novih tehnologijah na 
področju estetike

December �007, letnik �, številka �
Naklada: 3�0.000 izvodov

Izdal:
MDS IT d.d.
Leskoškova cesta 9e
�000 Ljubljana
tel.: (0�) 586 79 34
e-mail: info@mds-it.si
www.syneron.si

Pripravili: Tina Hočevar, Teja Kmet, Gregor Kampjut
Oblikovanje in tehnična ureditev: Rok Marinšek
Lektoriranje: Katja Selišnik

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.

Uvodnik

Anti-ageing – beseda, ob kateri si je 
še pred nekaj leti marsikdo predstavljal 
pretirano suhe manekenke z umetnim 
oprsjem, postarane igralke, zaznam-
ovane s številnimi lepotnimi operacijami 
in ljudi, ki zaneseno goltajo nepregledno 
število vitaminov in drugih prehranskih 
dopolnil.

Danes se zavedamo, da anti-age-
ing ni le modna muha ljudi, ki se bojijo 
staranja, ampak je življenjski stil sodo-
bnega človeka. Življenjska doba je vsak 
dan daljša, zato je popolnoma normalno, 
da si želimo svojo fizično in psihično kon-
dicijo ter svež in mladosten videz ohraniti 
čim dlje. Anti-ageing je torej načrt za-
viranja staranja, s katerim poskušamo 
ohraniti ali doseči dobro počutje, zdravje 
in lepoto. Poleg plastične kirurgije, ki jo 
pogosto enačimo z anti-ageingom, so 
načini za zaviranje staranja povezani še 
z neinvazivno estetsko medicino, s hor-
monskimi zdravljenji, pravilno prehrano 
in fizično aktivnostjo. 

V zadnjem desetletju je med vsemi 
načini zaviranja staranja najbolj napre-
dovala neinvazivna oziroma nekirurška 
estetska medicina. Neznosna bolečina, 
dolgotrajno okrevanje, nepredvidljivi 
rezultati in stranski učinki so preteklost. 
Predvsem to so razlogi, da se je v Ameriki, 
najbolj napredni državi na tem področju, 
v zadnjih desetih letih povpraševanje po 
neinvazivnih posegih povečalo za 749%. 
Tehnologije, predstavljene v tej prilogi, 
so v samem vrhu svetovne ponudbe in 
pomenijo inovativen pristop v reševanju 
estetskih problemov. 

Vsak poseg, izbran po tehtnem premis-
leku, vam mora prinesti zadovoljstvo, 
zato se o načrtovanih tretmajih pogov-
orite s strokovnjaki in zahtevajte podro-
bna pojasnila.

Gregor Kampjut

iz vsebine:

UVODNIK 3

ZA NAPETO IN MLADOSTNO KOŽO VAM NI 
TREBA VEČ POD NOŽ! 4

POMLADITE SVOJO KOŽO IN ODKRIJTE 
LEPOTO Z ELOSTM TEHNOLOGIJO 6

PRISPEVEK STROKOVNJAKA:
Pigmentna znamenja
Borut Žgavec, dr. med. spec. dermatolog 7

VELASMOOTH - PRVI NEKIRURŠKI SISTEM 
NA SVETU, KI DOKAZANO ZMANJŠUJE 
OBSEG TELESA!  8

NAJNOVEJŠE ODKRITJE NA PODROČJU 
POMLAJEVANJA KOŽE 9

NEKIRURŠKI LIFTING PRSI OBSTAJA!  �0
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Za napeto in mladostno kožo 
vam ni treba več pod nož!

Nekirurški 
lifting

Zahteve in pričakovanja družbe po 
mladostnem in vitalnem videzu so ve-
dno večje, zato v razvitem svetu število 
kirurških posegov vsako leto zraste za 
97%. Eden najbolj pogostih, a tudi kirurško 
najbolj zahtevnih tretmajev, je obrazni 
lifting. Za obrazni lifting se po statistikah 
ljudje odločajo po štiridesetem letu, saj 
se v teh letih že kažejo globoke gube in 
ostali zunanji znaki staranja. Vendar pa se 
zaradi dolgotrajne dobe okrevanja (�4-
urna hospitalizacija, �4-dnevna odsotnost 
z dela), strahu pred anestezijo in možnih 
zapletov pri posegu (otekline, podplutbe, 
občutek napetosti, občutljivost, slabši 
občutek kože na dotik v okolici ran, celo 
krvavitve in okužba ali odmrtje dela kože, 
v skrajnih primerih pa poškodba obraznih 
živcev) vedno več ljudi odloča za nein-
vazivne posege, pri kat-
erih za mladosten videz 
ni treba več pod nož. Od 
leta 1997 je število tovrst-
nih posegov naraslo za 
749%. 

Skupna značilnost tovrstnih posegov 
je, da se pacienti lahko po tretmaju vrnejo 

k svojim vsakodnevnim aktivnostim, saj 
ne zahtevajo dolgotrajnega okrevanja. 

Med neinvazivne me-
tode obraznega liftinga 
štejemo mikrodermo-
abrazijo, kemični piling, 
vbrizgavanje botulinum 
toxina (botox), razne  
oblike mezoterapije (vbri-
zgavanje hileronske ki-
sline, mineralov in vita-
minov v kožo), uporabo 
radiofrekvence in upo-
rabo svetlobne energije 
(laserji in IPL sistemi). 

Zadnja navedena metoda predsta-
vlja t.i. fotopomlajevanje, pri katerem 
s pomočjo laserskega ali IPL sistema 
odpravimo določene posledice staranja 
na koži. Fotopomlajevanje zajema veliko 
različnih metod, med najbolj uspešen in 
pogosto izvajan tretma na svetu pa sodi 
FotoFacial RF Pro, ki prestavlja kombinaci-
jo IPL, infrardeče svetlobe, laserja in ra-
diofrekvence. Tovrstne tretmaje lahko 
izvajamo na obrazu, vratu, rokah ali 
telesu.  

Tretmaje izvajamo predvsem na 
področjih, kjer koža z leti postane usa-
hla. Na obrazu so taka področja pod 
očmi, v okolici obrvi, na vratu, v okolici 
nosu in ust. Izvaja se jih lahko tudi dru-
god na telesu, največkrat na trebuhu in 
rokah.

PREJ  POTEM
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Nekirurški 
lifting

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

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

Tretma je popolnoma neboleč in po 
njem ne potrebujete okrevanja. Prvotno 
FotoFacial RF Pro metodo sta razvila 
dermatolog dr. Bitter in plastični kirurg, 
dr. Mulholland. Oba sta s strokovnim 
znanjem iz svojega področja prispevala 
k odkritju učinkovitega neinvazivnega 
tretmaja.

FotoFacial RF Pro postopek danes velja 
za enega najbolj pogosto izvajanih estet-
skih tretmajev v Severni Ameriki. Do danes 
sta zdravnika izučila prek 6000 zdravnikov 
iz vsega sveta, postopek pa je bil opisan 
tudi v revijah kot so Vogue, Cosmopoli-
tan, In Style in v mnogih znanih odda-
jah (Today Show in Extreme Makeover 
- Popolna preobrazba).  Veliko svetovnih 
zvezdnikov prisega na to metodo, saj 
prispeva k bolj zdravemu in vitalnejšemu 
videzu njihove kože. FotoFacial RF Pro je 
naslednja generacija visokotehnoloških 
posegov na koži.

FotoFacial RF Pro posto-
pek se od drugih oblik fo-
topomlajevanja razlikuje 
v tem, da s svojo edinstve-
no kombinacijo radio-
frekvence, IPL, infrardeče 
svetlobe in diodnega la-
serja doseže optimalno 
stopnjo izboljšanja v 
vseh plasteh kože.  Po-
leg glajenja gubic se po 
postopku izboljša tekstu-
ra kože, odpravijo se po-
sledice rdečice, rozaceje, 
rožnate kože, pajkastih 
žilic, zmanjšajo pa se tudi 
pore .

Vsak pulz, ki ga prek aplikatorja 
pošljemo v povrhnjico, pošlje več tipov 
energije, ki imajo sinergičen učinek. Ene-
rgija se zbere v rjavih madežih in žilnih 
stenah ter tako odstrani nepravilnosti. 
Radiofrekvenca spodbuja nastanek kola-
gena in elastina v podkožju. Rezultat je 
glajenje gubic in izboljšanje teksturnih 
nepravilnosti na koži. FotoFacial RF Pro 
tretmaji imajo dokazano nizko stopnjo 
tveganja, zaradi česar redko pride do 
zapletov (rdečica traja največ nekaj ur), 
pacienti morajo le v izjemnih primerih 
zaradi tega preložiti običajne aktivnosti.

Videz kože se po �5- do�8- tedenskem 
programu in petih do šestih FotoFacial 
RF Pro tretmajih vztrajno in postopoma 
izboljšuje. Po seriji opravljenih tretma-
jev pacienti opažajo pozitivne spre-
membe na svoji koži (odstranitev rjavih 
in rdečih madežev na obrazu, pajkastih 
žilic, poškodb od sonca, starostnih peg, 
zmanjšanje por in odpravljanje aken, 
brazgotinic ter gubic).

Priporočljivo je, da se pacienti odločijo 
za vzdrževalno terapijo. To pomeni, da v 
razmaku štirih mesecev opravijo obno-
vitveni tretma in s tem dolgoročno ohra-
nijo vitalen in mladosten videz.

NOVO!

Matrix IR aplikator – optimalna sinergija svetlobne energije in kontrolirane bi-
polarne radiofrekvence – segreva globoko pod povrhnjico in sočasno krči kola-
genska vlakna, spodbuja nastanek novega kolagena in varuje povrhnjico. Tovrstna 
kombinacija diodnega laserja in radiofrekvence z intenzivnim hlajenjem povrhnjice 
omogoča toplotnim energijam, da prodirajo še globlje v podkožje. 

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

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

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

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

4.) Poškodbe kože od sonca in znaki staranja na rokah, vratu in prsih, se po tre-
tmaju izboljšajo za 50 – 75%. 

Prednosti radiofrekvence:

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

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

  • Ne poškoduje povrhnjice. 

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

  • Omogoča večjo prodornost v tkivo in 
s tem boljše rezultate.
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ELOSTM tretmaji so mogoči na obrazu, 
vratu in rokah. Rezultati obnavljanja in 
pomlajevanja kože ter glajenja gubic so 
več kot odlični.

PREJ  POTEM

Pigmentne 
spremembe

Z ELOSTM tehnologi-
jo – kombinacijo ra-
difrekvenčne in optične 
energije, ki spodbuja ob-
navljanje kolagenskih 
vlaken v vezivnem tkivu 
- svojo kožo varno in 
učinkovito obnovite ter 
ji povrnete zdrav in sijoč 
videz. 

Pri pigmentnih nepravilnostih kože 
(sončne in starostne pege) odvečen mela-
nin pretvori optično in radiofrekvenčno 
energijo v toploto. Segrevanje povzroči 
razgradnjo melaninskih celic, hkrati pa 
se zmanjša proizvodnja melanina. Proces 
razgradnje povzroči začasno potemnitev, 
po treh do štirih tednih pa pigmentne ne-
pravilnosti izginejo.

Pri zdravljenju vaskularnih ne-
pravilnosti (teleangiektazija, rozacea, 
angioma,...) je postopek podoben. He-
moglobin v krvi pretvori optično in 
radiofrekvenčno energijo v toploto. Se-
grevanje spodbudi koagulacijo krvi, kar 

Pomladite svojo kožo in 
odkrijte lepoto z elostm tehnologijo

povzroči razgradnjo žilnih sten. Te se po 
nekaj tednih prek imunskega sistema 
izločijo iz telesa, zato vaskularne nepravil-
nosti izginejo.

Obnavljanje kože z učinkom gla-
jenja

Z uporabo ELOSTM tehnologije 
dosežemo mladosten videz brez opera-
cij in kemijskih substanc. Tretma traja 
manj kot eno uro, gel iz aloe vere pa med 
postopkom zagotavlja vlaženje kože. Za 
dodatno varnost skrbi patentiran sistem, 
ki med procesom spremlja vnos energije 
v vaše telo in skrbi za hlajenje vaše povrh-
njice. Po zdravljenju je koža rahlo pordela, 
drugih stranskih učinkov običajno ni; zato 
lahko nadaljujete z vsakdanjimi aktivnost-
mi ter po želji nanesete ličila.

Število tretmajev je odvisno od glo-
bine in vrste pigmentnih ter žilnih ne-
pravilnosti oziroma stanja kože. Običajno 
je za željene rezultate potrebno od 3 do 
5 tretmajev. Tretma je mogoče izvajati na 
obrazu, vratu in rokah ter je primeren za 
vse tipe kože.
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Kaj so »pigmentna znamenja«?

V strokovni dermatologiji diagnoza 
»pigmentno znamenje« ne obstaja. Tudi 
v pogovornem jeziku se izraz »pigmentno 
znamenje » uporablja zelo nenatančno in 
se pogosto zamenjuje s številnimi podo-
bnimi izrazi, kot so »materina znamenja, 
pege, starostne pege, jetrne pege«. Vsem 
je namreč skupno to, da se na koži opazi 
manjše področje, običajno kot manjšo 
liso ali bunčico, temneje obarvano od 
preostale kože, različnih rjavkastih do 
črnikastih odtenkov. Takšne spremembe 
so lahko posamezne ali pa v večjem 
številu na različnih področjih naše kože.

V resnici se pod tem izrazom lahko 
skrivajo zelo različne kožne spremembe 
– od različnih kožnih tumorjev, tako be-
nignih kot malignih, do motenj pigment-
acij ali celo vnetnih procesov. 

Izraz »pigmentno znamenje« nam 
torej ne pove, za kakšno spremembo gre, 
temveč le, da je koža temneje pigmen- 
tirana. Zato izraza v stroki ne smemo upo-
rabljati, saj je vsaka pigmentna spreme-
mba naše kože »bolezen« zase in jo mora 
zdravnik – dermatolog najprej opredeliti, 
to je postaviti pravilno diagnozo.

Zakaj govorimo o »pigmentnih zna-
menjih« in opozarjamo nanje?

Za mnoge predstavljajo različne pi-
gmentne nepravilnosti kože predvsem  
estetsko motnjo, običajno jih povezujemo 
tudi s staranjem. Rjavkaste ali črnikaste 
pege, lise in »izrastki« po različnih predel-
ih kože pa so lahko tudi zelo moteči, če se 
drgnejo ob oblačila, pasove, naramnice 
ali nas ovirajo pri telesnih aktivnostih. 

Poglavitni vzrok za previdnost pri 
»pigmentnih znamenjih« je maligni 
melanom. Melanom je rakasto obolenje 
melanocitov – celic, ki tvorijo pigment, 
zato je tudi tumor običajno pigmentiran.  
Poglavitna težava je, da je v zgodnjih ob-
dobjih rasti lahko zelo podoben različnim 
»pigmentnim znamenjem«.

Kako diagnosticiramo »pigmentna 
znamenja«?

Ločevanje med različnimi vrstami in 
oblikami »pigmentnih znamenj« je zelo 
težko, saj so si le-ta večkrat izredno po-
dobna. S prostim očesom je pogosto 
celo za strokovnjaka, specializiranega 
prav za področje pigmentnih »znamenj«, 
nemogoče ločevati med različnimi vrsta-
mi ali celo rakastim obolenjem. V zadnjih 
letih se je razvila posebna diagnostična 

tehnika, imenovana dermatoskopija, s 
katero lahko zanesljiveje prepoznavamo 
kožne spremembe.

Včasih je za dokončno diagnozo 
potrebno »znamenje« izrezati ter pregle-
dati še pod mikroskopom. 

Možnosti odstranjevanja »pigmen-
tnih znamenj«

Pred kakršnim koli poseganjem na 
hiperpigmentirano področje je vedno 
potrebno spremembo najprej opredeliti, 
to pomeni postaviti diagnozo, na osnovi 
le-te pa se nato odločimo za pravilni in 
ustrezni postopek odstranjevanja.

Klasični načini odstranjevanja so 
kirurški – znamenje izrežemo. Za mnoge 
oblike znamenj je to še vedno edina 
pravilna metoda. Slaba stran je, da ope-
racija pušča brazgotine.

Velika večina »pigmentnih znamenj« je 
nenevarnih, zato jih lahko odstranjujemo 
tudi na drugačne načine. Najpogosteje 
se uporabljajo različne metode izžiganja, 
zmrzovanja, brušenja, kemičnega 
luščenja ... Te metode so običajno boleče 
in je potrebna lokalna anestezija. Nekate-
re lahko puščajo celo brazgotine in hipo-
pigmentirana področja.

Sodobni načini odstranjevanja pi-
gmentacij

V zadnjih letih pri odstranjevanju pi-
gmentnih sprememb prihajajo v ospre-
dje različne svetlobne in laserske tehno-
logije. Nekatere starejše uporabljajo 
laserski žarek za luščenje po plasteh, s 
čimer pigmentno spremembo, če je pri-
sotna v povrhnjici, postopno odluščijo.

Novejši sistemi pa uporabljajo laserske 
žarke ali intenzivno svetlobo določenih 
valovnih dolžin, ki precej natančno 
poškodujejo le pigment, ki se nato v nekaj 
tednih sam odstrani, preostala koža pa 
ostane nepoškodovana. Za dobre rezul-
tate je potrebno včasih postopek nekaj-
krat ponoviti. Boljši sistemi pa poleg 
žarkov uporabljajo še radiofrekvenčni 
tok, ki pripomore k še učinkovitejšemu in 
hitrejšemu odstranjevanju.

Takšni sistemi so na voljo tudi v Slove-
niji in so nam dermatologom v veliko 
pomoč, saj lahko pacientom ponudimo 
skoraj neboleče, hitro, učinkovito in estet-
sko odstranjevanje neželjenih pigmenta-
cij.

Katere vrste pigmentnih sprememb 
lahko odstranjujemo s svetlobnimi, 
laserskimi in radiofrekvenčnimi meto-
dami?

Omenjene metode so učinkovite in 
varne pri odstranjevanju tistih pigmenta-
cij, pri katerih se pigment nahaja v po-
vrhnjici ali v manjših količinah v zgorn-
jem delu dermisa. Kjer se pigment nahaja 
v globljih plasteh kože, so uspehi manj 
zadovoljivi. 

Za takšno terapijo so najprimernejše 
različne vrste pigmentnih peg, ki na-
stanejo zaradi vpliva sonca (lentigo so-
laris ali »starostne pege«, pigmentna 
področja na vratu, dekolteju, obrazu ...), 
začetne oblike »starostnih bradavic«, 
nekatere pigmentacije po predhodnih 
vnetjih, prirojene pegice (efelide, »madeži 
barve bele kave« …).

Pigmentne spremebe, ki poleg pi-
gmenta vsebujejo tudi pomnožene celice 
(npr. melanocitni nevusi), niso primerni 
za tovrstne načine odstranjevanja.

Pigmentne 
spremembe

Pigmentna 
znamenja

Prispevek strokovnjaka
Borut Žgavec  
dr.med. Specialist dermatolog
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VelaSmooth - prvi nekirurški sistem na 
svetu, ki dokazano zmanjšuje obseg telesa!

VelaSmooth je prvi 
nekirurški sistem na 
svetu, ki je letos pridobil 
FDA certifikat in CE ozna-
ko za zmanjševanje obse-
ga telesa. 

FDA (The U.S. Food and Drug Ad-
mini-stration) je ameriška vladna agen-
cija, ki skrbi za varnost živil, zdravil, hrane 
za živali, kozmetičnih proizvodov in 
medicinskih naprav. FDA je odgovorna 
za več kot četrtino vseh proizvodov, ki 
jih dnevno kupujejo v Ameriki. FDA je 
vodilna svetovna agencija za preverjanje 
različnih kategorij izdelkov, o čemer priča 
njena dolgoletna tradicija in strokovnost.  
Postopek za pridobitev tovrstnega cer-
tifikata je zelo zahteven, zato so pri  
podjetju Syneron še posebno ponosni 
na to, da imajo vse njihove naprave na 
osnovi ELOSTM tehnologije FDA certifikat 
I kategorije.

Edinstvena prednost tretmajev z 
VelaSmooth sistemom je kombinaci-
ja infrardreče svetlobe, bipolarne 
radiofrekvence, vakuma in masažnih 
valjčkov.

Oblikovanje 
telesa

Tretmaji z VelaSmooth se izvajajo na 
vseh delih telesa. Najbolj običajna mes-
ta so stegna, meča, zadnjica in trebuh, 
zaradi svoje specifične oblike pa sistem 
VelaSmooth odlično deluje tudi drugje 
na telesu – npr. na rokah, podbradku in 
kolenih.

VelaSmooth je bil leta 
2005 prvi sistem na svetu 
z FDA certifikatom za 
odstranjevanje celulita. 
Letos poleti so na osnovi 
raziskave (ki je sočasno 
potekala v različnih me-
dicinsko-estetskih centrih 
v Ameriki in Kanadi) kot 
prvi na svetu pridobili cer-
tifikat za zmanjševanje 
obsega telesa. 

V raziskavo je bilo vključenih 66 pa-
cientk, starih od �� do 6� let z različnimi 
indeksi telesne mase (podhranjene, nor-
malno prehranjene, čezmerno prehran-
jene in izredno debele) od tega jih je 
73% imelo normalen indeks telesne teže. 
Tretma so izvajali samo na enem stegnu, 
drugi pa je služil za naravno kontrolo.
V povprečju so pacientke na tretiranem 
stegnu izgubile �,9 cm obsega okoli ste-
gna (od 0,3 do 7,� cm), na kontrolnem 
pa v povprečju 0,3 cm. Meritve so bile 
opravljene tri do štiri tedne po zadnjem 
tretmaju in služijo kot dokaz, da tretma 
z VelaSmooth sistemov dejansko pripo-
more k zmanjševanju obsega telesa. 
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Inovativne 
tehnologije

Najnovejšo tehnologijo na področju 
pomlajevanja kože in zaviranju staranja 
so razvili nemški dermatologi in deluje 
na osnovi ultrazvoka. Ultrazvok se v es-
tetske namene uporablja že vrsto let in 
zagotavlja dobre rezultate na področju 
pomlajevanja kože. Revolucionarno od-
kritje nemških dermatologov se skriva v 
tem, da je LDM Sonoskin prva tovrstna 
naprava na svetu, ki uporablja frekvenco 
10Mhz. Druga patentirana novost pa je 
možnost preklapljanja frekvenc med tre-
tmajem, kar povzroči mikromasažo celic. 
O tem revulucionarjem odkritju smo se 
pogovarjali z izumiteljem LDM tehnologi-
je, dr. Iljo Kruglikovom.

Najnovejše odkritje 
na področju pomlajevanja kože

Kaj pomeni kratica LDM?

LDM je kratica za lokalno dinamično 
mikromasažo celic (Local dynamic micro 
massage), ki deluje neposredno na celice 
in na vlakna vezivnega tkiva.

Kako LDM deluje?

LDM kombinira različne ultrazvočne 
frekvence, ki delujejo do 10Mhz in se 
spremenijo tudi do tisočkrat na sekun-
do. Ultrazvočni valovi z izjemno hitrim 
spreminjanjem ustvarjajo pritisk in na ta 
način dosežejo vse plasti podkožja.

Kako LDM učinkuje na kožo?

LDM kombinira tri sodobne koncepte 
pomlajevanja kože, saj v enem samem 
tretmaju proizvaja termične, biokemične 
in mehanične učinke, ki vsak na svoj 
način pospešujejo obnovo sestavin v 
vezivnem tkivu. Te sestavine skrbijo za 
zdrav in mladosten videz kože.

Kdo vse je primeren za LDM tretma?

LDM je primeren za vse tipe kože,  
tretmaji pa se izvajajo skozi vse leto. 
Tretma je primeren za vse ljudi, razen za 
nosečnice in ljudi s posebnimi boleznimi. 
Tretma z LDM je neboleč in ne povzroča 
stranskih učinkov.

Kako dolgo traja učinek tretmaja z 
LDM Sonoskin?

LDM ohranja kožo mlado. Koliko časa 

bo trajal učinek, je odvisno od starosti in 
kakovosti kože. Na začetku je priporočljivo 
opraviti vsaj 10 tretmajev, ki jih izvaja-
mo dvakrat na teden, nato se postopek 
ponovi vsakih 2-3 mesece.

Katere estetske nepravilnosti lahko 
odpravimo z LDM ?

Tretmaje z LDM Sonoskin lahko izva-
jamo na obrazu in telesu. Za obraz upo-
rabljamo frekvenco od 3 do 10 Mhz, nižje 
frekvence pa uporabljamo za ostale dele 
telesa. Z LDM lahko odpravimo gubice in 
gube, učvrstimo kožo, odstranimo akne 
in brazgotine, poleg tega pa učinkuje tudi 
na odpravljanje strij in celulita. 

Čas obnove vezivnega tkiva

Hialuronska kislina    �-4 dni
Proteoglikani     7-�0 dni
Kolagen     nekaj tednov ali mesecev
Elastin      nekaj mesecev Z leti se naši telesni procesi upočasnijo, 

zato je tudi obnova vezivnega tkiva 
počasnejša. Sestavine v vezivnem tkivu 
pa vplivajo na videz naše kože. Postopek 
staranja kože lahko upočasnimo tako, 
da stimuliramo nastanek določenih 
sestavin v vezivnem tkivu, ki skrbijo za 
zdrav in napet videz naše kože. Z LDM 
mikromasažo celic stimuliramo na-
stanek hileronske kisline, proteoglice-
rina, kolagenskih vlaken in elastina.  
Sestavine vezivnega tkiva pa potrebu-
jejo različen čas za obnovo, zato mora-
mo za dolgotrajnejši rezultat postopek 
večkrat ponoviti.

Elastin

Kolagen

Proteoglikani
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Oblikovanje 
telesa

Nekirurški lifting 
prsi obstaja!

V današnji družbi čvrste in pokončne 
prsi pomenijo mladost, vitalnost in 
zdravje. Zaradi različnih dejavnikov, kot 
so sila težnosti, posledice dojenja, vpliv 
dednosti in nihanje telesne teže, prsi 
izgubijo svojo obliko, postanejo ohlapne 
in se sčasoma povesijo. Povešenosti prsi 
se lahko do neke mere izognemo z izbiro 
pravilnega nedrčka, pravilnim načinom 
nege in uravnavanjem konstantne te-
lesne teže. 

Kljub preventivnim delovanjem se ne 
moremo popolnoma izogniti povešenim 
prsim, zaradi mnenja družbe o tem delu 
telesa pa se vedno več žensk tudi pri nas 
odloča za korekcijo prsi s pomočjo le-
potnega kirurga. Statistika Ameriškega 
združenja za estetsko plastično kirur-
gijo (ASAPS) kaže, da je bilo leta �006 v 
Ameriki opravljenih ��6,000 posegov 
kirurškega liftinga prsi in je v primerjavi 
z letom �005 naraslo za 4%. Kljub temu 
pa se vedno več žensk po vsem svetu 
odloča za nekirurške metode, pri katerih 
se izognejo anesteziji, kirurškemu posegu 
in dolgotrajnemu okrevanju. Preden 
napišemo kaj več o nekirurškem liftingu 
prsi, pa moramo razumeti tudi naravo 
kirurških posegov.

Kirurške metode

Kirurške lepotne po-
sege prsi delimo na 
povečanje prsi, dvig prsi 
in zmanjševanje prsi. 

Povečanje prsi ali augmentacijska 
mamaplastika je postopek, kjer lepotni 
kirurg z vstavitvijo vsadkov nad ali pod 
prsno mišico poveča velikost oprsja. 
Poseg zmanjševanja prsi je primeren za 
ženske, ki imajo neskladne prsi, različno 
velike prsi ali upadle prsi po dojenju. S 
posegom vam lepotni kirurg zmanjša 
velikost in preoblikuje velike prsi tako, da 
odstrani odvečno kožo in del žleznega 
tkiva. Poleg estetskih razlogov za tovr-
stno operacijo obstajajo tudi medicinski: 
bolečine v križu, razdražena koža v gubah 
pod prsmi in težje izvajanje nekaterih 
fizičnih aktivnosti. Kirurški dvig prsi ali 
mastopeksija je kirurški poseg, s katerim 
vam lepotni kirurg povešene, a primerno 
velike prsi preoblikuje in dvigne. Izgled 
po operaciji je dolgotrajen, v kolikor po 
operaciji vaša telesna teža ne niha. 

Tehniko korekcije izberejo glede na 
stopnjo problema. Pri manjši povešenosti 

vam naredijo kožni rez okrog kolobarja, pri 
večji pa navpično v spodnji polovici dojke 
in v gubi pod dojko. Nato vam odstranijo 
odvečno kožo, prenizko ležeče tkivo pa 
premestijo v višji položaj. Rane običajno 
zašijejo s podkožnimi samorazgradljivimi 
šivi. 

Okrevanje po postopku poteka v 
domači oskrbi (do �0 dni). Dojki sta 
običajno nekaj dni občutljivi, boleči, na-
peti in težki, kar lahko omilite z jemanjem 
zdravil proti bolečinam. Dva tedna po 
postopku se morate izogibati aktivno-
stim, ki bi pospešile srčni utrip, vročemu 
okolju (savna, kopanje v termalni vodi,...) 
in prekomernemu izpostavljanju sončnim 
žarkom. Po šestih tednih lahko nemoteno 
opravljate vse aktivnosti. Po postopku se 
lahko pojavijo podplutbe, otekanje, zmer-
no neugodje in slabša občutljivost kože 
na dotik. Možni zapleti pa so krvavitev, 
vnetje, sprememba v občutku bradavic 
in kože,... 

Nekirurški lifting prsi

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

 Ena izmed njih je lifting prsi s pomočjo 
B.E.A.M tehnologije. B.E.A.M. tehnologija 
deluje na osnovi elektrostimulacije mišic 
in z edinstvenim sistemom upravljanja 
pospešuje naravne procese v telesu. To 
pomeni, da lahko z B.E.A.M. tehnologijo 
že po 30 minutah dvignemo prsi tudi 
do 1,5 centimetra. Namen tretmaja je 
predvsem preoblikovanje in dvig prsi. 
Po tretmaju stranke poročajo, da so prsi 
bolj čvrste, polne in dvignjene. Po vsakem 
tretmaju pa so rezultati še boljši.

Priporočljivo je opraviti 12 do 15 
tretmajev (dvakrat do trikrat tedensko). 
Zavedati se moramo, da učinki tovrst-
nih postopkov niso trajni in da je treba 
za optimalen rezultat enkrat do dvakrat 
mesečno opraviti eno obnovitveno tera-
pijo. Postopek je popolnoma neboleč in 
je zasnovan tako, da imate ves čas tret-
maja kontrolo nad intenzivnostjo in pote-
kom postopka. Zaradi narave postopka 
spremembe ne bodo tako dramatične kot 
pri kirurški korekciji prsi, se pa s takšnim 
postopkom izognemo določenim 
nevšečnostim. Po tretmaju se lahko 

takoj vrnete k vsakdanjim opravilom. 
Postopek na telo deluje podobno kot 
intenzivna telovadba, zato ob pravilnem 
izvajanju ne pride do stranskih učinkov. 

Namen tega tretmaja je preobliko-
vanje prsi, zato ni omejitev pri velikosti, 
kljub vsemu se moramo zavedati, da je 
težje preoblikovati in obdržati rezultat pri 
večjih prsih. 

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

Desna dojka po enem tretmaju.

Desna dojka po enem tretmaju.

Leva dojka po enem tretmaju.

Zakaj bi se obremenjevali z vašim starim aparatom za električno mišično stimulacijo?
Ponudite vašim strankam najnovejšo B.E.A.M. tehnologijo

 in jim omogočite izjemne rezultate že po enem samem tretmaju!

TRETMAJI ZA 
OBLIKOVANJE TELESA

•  lifting prsi in zadnjice
• zmanjševanje obsega okrog pasu

• oblikovanje telesa
• limfna drenaža

TRETMAJI 
OBRAZA

• pomlajevanje kože
• obrazni lifting
• glajenje gubic

• odstranjevanje aken

PROTIBOLEČINSKI 
TRETMAJI

• akupunkturna masaža
• limfna drenaža

• odpravljanje bolečin

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

oblikovanje telesa obrazni lifting čudežne rokavice učvrščevanje mišic

Zgoraj opisan postopek izvajajo v:
 

Salon Mersi
Cankarjeva ulica 8, 3000 Celje

Gsm : 031 630 978 

Venustas Estetsko kozmetični center
Ziherlova ulica 8, 1000 Ljubljana

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

Frizerski salon Jana
Tržaška cesta 87 b, 1370 Logatec

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

www.frizerstvo-jana.si
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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, klinika za ginekologijo, osteoporozo in estetiko d.o.o. 
/ IPL sistem z ELOSTM tehnologijo
Slamnikarska 3 b, ��30 Domžale
Tel.: (0�) 7�4 43 00
E-pošta: ksenija.selih@siol.net
www.kalliste.ordinacija.net

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

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

trajno odstranjevanje dlak

pomlajevanje kože

nekirurški lifting  
ali 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

 Medicinsko-estetski centri: 

Dermatološko medicinski center Dimnik Žgavec / VelaSmooth, IPL 
in laserski sistem  z ELOSTM tehnologijo

Leskoškova cesta 9d, �000 Ljubljana
Tel.: (0�) 5�0 �� �8
Gsm: 03� 574 9��

E-pošta: info@proderma.si

Dermatološka laserska kirurgija Bartenjev-Rogl / VelaSmooth
Derčeva 35, �000 Ljubljana

Tel.: (0�) 5� 4� 700
Faks: (0�) 5� 4� 70�

E-pošta: bartenjev@ordinacija.net

Dermatologija Rogaška / VelaSmooth, IPL in laserski sistem z ELOSTM 

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

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

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

Medicinsko - estetski in wellness center Lucija / IPL in laserski sistem 
z ELOSTM tehnologijo

Slomškova ulica 6, 3��5 Loče
Tel.: (03) 759 06 08
Gsm: 03� 343 006

E-pošta: lucija@kracun.si
www.kracun.si
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