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ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

(ACTIVE OXYGEN THERAPY) 

 

Η θεραπεία Active Oxygen προσφέροντας καθαρό οξυγόνο στο 

δέρμα το βοηθά να αναπνεύσει ώστε να βελτιωθούν έτσι όλες του οι 

λειτουργίες.  Είναι μια αναζωογονητική θεραπεία η οποία διεγείρει την 

κυτταρική αναπνοή και αυξάνει την σφριγηλότητα και την ελαστικότητα 

του δέρματος. Καθώς η αναπνοή αυξάνεται απομακρύνονται οι τοξίνες 

και οι ελεύθερες ρίζες που αποτελούν τους πιο χαρακτηριστικούς 

παράγοντες που συμβάλουν στην πρόωρη γήρανση. 

Η θεραπεία βασίζεται στον βομβαρδισμό του δέρματος με 

οξυγόνο που φιλτράρεται από την ατμόσφαιρα και μένει καθαρό σε 

ποσοστό 94% το οποίο εκγχύεται στο δέρμα με πίεση 3 φορές 

υψηλότερης  της ατμοσφαιρικής. Έτσι, με την βοήθεια του αερογράφου  

διοχετεύεται στην περιοχή που υπάρχει πρόβλημα καθαρό οξυγόνο 

εμπλουτισμένο με πλούσια θρεπτικά συστατικά, από τα κοκτέιλ 

βιταμινών, ιχνοστοιχείων και πολυπεπτιδίων που ανάλογα με το κάθε 

δέρμα χρησιμοποιούμε. Αμέσων μετά, η αιμοσφαιρίνη του αίματος 

απελευθερώνει αυξημένες ποσότητες οξυγόνου τοπικά, αυξάνοντας τον 

μεταβολισμό των κυττάρων, πετυχαίνονται έτσι το τέλειο αποτέλεσμα 

στην περιοχή. Με το τέλος της θεραπείας η επιδερμίδα φαίνεται πιο 

σφριγηλή και υγιής, το δέρμα ανακτά το φυσικό ροδαλό του χρώμα και 

βελτιώνεται η κατάστασή του.  

Η θεραπεία  Active Oxygen είναι κατάλληλη τόσο για πρόσωπο, 

λαιμό, ντεκολτέ ενυδατώνοντας βαθειά το δέρμα, συσφίγγοντας την 

επιδερμίδα  και λειαίνοντας τις ρυτίδες έκφρασης, όσο και για το σώμα 

σε περιπτώσεις ήπιας κυτταρίτιδας και ελαφριάς επιδερμικής 

χαλάρωσης. Τα καλύτερα αποτελέσματα τα έχουμε μετά από 8 

εφαρμογές, 2 φορές την εβδομάδα και η συντήρηση πρέπει να γίνεται 

ανά 2-3 μήνες. Με την εφαρμογή του οξυγόνου  έχουμε ανανέωση των  



 

 

 

κυττάρων σε ποσοστό 60-80% με μια θεραπεία ασφαλή, γρήγορη και 

αποτελεσματική ΧΩΡΙΣ πόνο. 

  Συνοπτικά με την Active Oxygen πετυχαίνουμε : 

 Ισχυρή ενυδάτωση συγκρατώντας την υγρασία στο δέρμα 

 Επουλωτική δράση μειώνοντας ερεθισμούς και εξανθήματα 

 Αντιμικροβιακή και αντιμυκητιασική δράση 

 Ισχυρή αντιοξειδωτική δράση κατά της φωτογήρανσης 

 Ενεργοποίηση του μεταβολισμού των κυττάρων 

 Ανάπλαση των κυττάρων 

 Διέγερση της παραγωγής κολλαγόνου και ελαστίνης 

 Ενδυνάμωση του μέσου ιστού 

 Μείωση των λεπτών γραμμών και ρυτίδων 

 Αναστολή της οξείδωσης της βιταμίνης Α στο δέρμα 

 Ενίσχυση του μικροκυκλοφορικού συστήματος 

 Καταπολέμηση μαύρων κύκλων και οιδημάτων 

 Καταπολέμηση της κυτταρίτιδας 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANAPLASIS THERARY 

 

Η καθημερινότητα και οι εξαντλητικοί ρυθμοί της σύγχρονης ζωής 

ταλαιπωρούν  την επιδερμίδα του προσώπου μας και την αφήνουν 

θαμπή και κουρασμένη, που σε συνδυασμό με την επιβλαβή 

ακτινοβολία του ήλιου έχουν σαν αποτέλεσμα να αυξάνονται οι 

πιθανότητες δημιουργίας εκφραστικών γραμμών και ελαφριών 

ρυτίδων, να ανοίγουν οι πόροι του δέρματος και να χαλαρώνει το οβάλ 

του προσώπου.  

Το πρωτόκολλο  Anaplasis, συνδυάζοντας δύο μοναδικές στο είδος τους 

θεραπείες την Active Oxygen και την Anagenesis Treatment, δίνει στο 

δέρμα μας τα θρεπτικά συστατικά και την ελαστικότητα που χρειάζεται, 

μέσα σε 2 εβδομάδες  με 4 μόνο επισκέψεις. 

Η θεραπεία Anagenesis με βάση το Μανδαλικό Οξύ βοηθάει στην 

βαθειά απολέπιση του δέρματος, απομακρύνοντας τα νεκρά κύτταρα, 

ενεργοποιώντας την διαδικασία ανάπλασης του δέρματος με την 

αύξηση παραγωγής του κολλαγόνου και ρυθμίζοντας τον χρωματικό 

τόνο  του δέρματος αφήνει την επιδερμίδα καθαρή, ματ και 

ανανεωμένη. Ο συνδυασμός του Dragon’s Blood (συστατικό του φυτού 

Κρότων), των πολυπεπτιδίων, των πρωτεϊνών και των πολυβιταμινών 

που περιέχονται στα ενεργά συστατικά της, προάγουν την δημιουργία 

νέων κυττάρων, αυξάνουν την παραγωγή κολλαγόνου, αυξάνουν την 

αναπλαστική ικανότητα του δέρματος ενώ ταυτόχρονα καταστρέφονται 

οι ελεύθερες ρίζες, αφήνοντας την επιδερμίδα και το δέρμα υγιές και 

σφριγηλό. 

Η θεραπεία Active Oxygen με την δύναμη του ενεργού οξυγόνου 

αυξάνει τον μεταβολισμό των κυττάρων του δέρματος. Ο εμπλουτισμός 

του οξυγόνου με έξυπνα κοκτέιλ από βλαστοτοκύτταρα σταφυλιού, 

αλόη, ginseng, λιποσώματα υαλουρονικού οξέως, ozonized argan oil και  



 

 

 

πολυπεπτιδίων χαρίζουν στο δέρμα τροφή και ενυδάτωση ενώ 

ταυτόχρονα συσφίγγουν το οβάλ του προσώπου χαρίζοντας του μια 

νεανική, φρέσκια στην όψη, ξεκούραστη επιδερμίδα.  

Το πρωτόκολλο Anaplasis μας χαρίζει με τον πλέον φυσικό τρόπο, μέσα 

από 4 άκρως χαλαρωτικές συνεδρίες, μια υπέροχη επιδερμίδα σωστά 

και βαθειά ενυδατωμένη,  νεανική, ομοιόχρωμη και σφριγηλή, 

αναπλάθοντας το δέρμα μας σε όλα του τα επίπεδα, στέλνοντας τα 

ενεργά θρεπτικά συστατικά μέχρι τον μέσο ιστό του δέρματος.   

 

 


