
Καθαρισμός Προσώπου με Υπερήχους + Δερμοαπόξεση με Διαμάντι 

Ο καθαρισμός προσώπου με υπερήχους είναι ένας ανώδυνος καθαρισμός του δέρματος σε βάθος 

που θα απομακρύνει το περιττό σμήγμα και τα συσσωρευμένα νεκρά κύτταρα, που κάνουν την 

επιδερμίδα σας να φαίνεται θαμπή και κουρασμένη. 

Διάρκεια 60' 

 

Περιλαμβάνει: 

Ντεμακιγιάζ με γαλάκτωμα και λοσιόν από υαλουρονικό οξύ 

Μηχανική απολέπιση με υπέρηχους για αφαίρεση νεκρών κερατινοποιημένων κυττάρων και 

σμήγματος, όπου γίνεται και αυτόματη ανανέωση της επιδερμίδας ενάντια στις ρυτίδες και για 

φωτεινότητα 

Διείσδυση προϊόντων με υπερήχους που βοηθούν στην βαθιά εισχώρηση και στην βαθιά 

ενυδάτωση 

Η Δερμοαπόξεση με διαμάντι είναι μια μέθοδος αναίμακτης λείανσης του προσώπου, που θα 

αφαιρέσει όλα τα νεκρά κύτταρα της επιφανειακής στιβάδας, συμβάλλοντας παράλληλα στην 

παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης με ορατά & άμεσα αποτελέσματα. 

Διάρκεια: 20' 

 

Eνέσιμη Μεσοθεραπεία Προσώπου (με χρήση ειδικά σχεδιασμένου mesogun) + Θεραπεία RF + 

Θεραπεία με Μάσκα Χρυσού 

Η Μεσοθεραπεία με το ειδικά σχεδιασμένο Mesogun θα προωθήσει το υαλουρονικό και τα 

υπόλοιπα θρεπτικά συστατικά (βιταμίνες, συνένζυμα, αμινοξέα κ.ά) του μεσοκοκτέιλ χωρίς 

ερεθισμούς, για την τέλεια ενυδάτωση και αναζωογόννηση του δέρματος. 

 

Στόχος των μεσοθεραπειών αυτών είναι η μεταφορά ουσιών στο μεσόδερμα. Οι βασικές ουσίες οι 

οποίες χρειάζονται για τον σκοπό αυτό είναι μακρομόρια δηλαδή ουσίες με μεγάλο μοριακό βάρος 

και γι’αυτό δεν μπορούν να προσπεράσουν το φυσικό φράγμα του δέρματος, την επιδερμίδα και να 

εισχωρήσουν στο μεσόδερμα (γι’αυτό το λόγο άλλωστε και οι κρέμες δεν μπορούν να προσφέρουν 

κάτι ουσιώδες στο σκοπό αυτό) 

 

Οι ραδιοσυχνότητες θα καταπολεμήσουν την χαλάρωση θα συσφίξουν το δέρμα και θα απαλύνουν 

τις ρυτίδες. 

 

Η Μάσκα χρυσού με ισχυρή αντιρυτιδική και αντιγηραντική δράση δίνει πίσω την χαμένη λάμψη 

του δέρματος! 

Nήματα PDO 
 

Μια νέα τεχνική αναζωογόννησης του προσώπου είναι αυτή που εφαρμόζει ενέσιμα νήματα τα 

λεγόμενα PDO. 

 

Τα νήματα PDO είναι απορροφήσιμα νήματα τα οποία παράγονται από ένα συνθετικό υλικό που 

ονομάζεται πολυδιοξανόνη. Το υλικό αυτό χρησιμοποιείται ευρέος στη χειρουργική για την 

κατασκευή ραμμάτων που ονομάζονται PDS. Τα ράμματα αυτά όταν τοποθετηθούν βαθιά στους 

ιστούς απορροφούνται βαθμιαία από τον οργανισμό, με βαθμό πλήρους απορρόφησης απο 4 εώς 6 

μήνες. 

 

Εκμετάλεύονται την τοπική φλεγμονή η οποία δημιουργείται αντιδραστικά στούς ιστούς γύρω από 

το νήμα και αντανακλά τελικά στο δέρμα. Το οίδημα και η τοπική υπεραιμία της περιοχής όπου 

τοποθετούνται τα νήματα αυξάνουν την σφριγηλότητα του δέρματος και την τάση των ιστών. 

 



Τα αποτελέσματα της εφαρμογής των νημάτων PDO γίνονται ορατά μερικές ημέρες ή βδομάδες 

μετά, όταν η τοπικη φλεγμονώδης αντίδραση οδηγεί σε οίδημα και το δέρμα φαίνεται πιο σφριγηλό 

και στλιπνό. 

 

Τρόπος Εφαρμογής 

Τα νήματα PDO εχουν την μορφή μιας κλωστής και είναι περασμένα σε μια βελόνα μήκους 3-9cm 

.Αφού γίνει τοπική αναισθησία ο γιατρός τρυπάει το δέρμα και προωθεί στο υποδόριο,παράλληλα 

με την επιφάνεια του δέρματος, τη βελόνα με το νήμα . Στη συνέχεια τραβάει τη βελόνα πίσω και 

έτσι το νήμα παραμένει μέσα στο δέρμα. 

 

Συνήθως σε κάθε συνεδρία τοποθετούνται 4-6 νήματα ανάλογα με την περίπτωση του κάθε 

προσώπου. 

 

Αμέσως μετά την εφαρμογή είναι ελάσχιστα ορατά τα τσιμπήματα στο δέρμα χωρίς όμως αυτό να 

είναι ενοχλητικό. 

 

 

Αυτόλογη Μεσοθεραπείας Προσώπου PRP 
Η αυτόλογη μεσοθεραπεία PRP είναι μια σύγχρονη επαναστατική μη επεμβατική μέθοδος 

αναζωογόνησης και ανάπλασης του δέρματος του προσώπου. Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας 

αυτής την καθιστά ιδανική για την αντιμετώπιση των ρυτίδων, των ουλών, της χαλάρωσης του 

δέρματος και γενικότερα για την αντιμετώπιση της γήρανσης είτε σε προχωρημένο στάδιο είτε για 

πρόληψη. 

 

Η αυτόλογη μεσοθεραπεία PRP αξιοποιεί τους αυξητικούς παράγοντες (growth factors) που 

εκκρίνονται από τα αιμοπετάλια. Οι αυξητικοί παράγοντες είναι πρωτεϊνες που επιδιορθώνουν τους 

ιστούς που έχουν υποστεί βλάβη και ενεργοποιούν τα βλαστοκύτταρα. Η θεραπεία χρησιμοποιεί τις 

δυνάμεις του ίδου του οργανισμού μας, και πιο συγκεκριμένα του αίματος, γι’ αυτό και ονομάζεται 

“αυτόλογη”. 

 

Η θεραπεία ξεκινά με τη λήψη 5-15ml αίματος το οποίο στη συνέχεια θα υποστεί φυγοκέντριση με 

σκοπό να απομονωθεί το πλάσμα, το οποίο είναι πλούσιο σε αιμοπετάλια. Έπειτα, το πλάσμα 

ενεργοποιείται με τη προσθήκη διαλύματος νουκλεοτιδίων (PRP με DNA activator) και ιόντων 

ασβεστίου. Η θεραπεία τελειώνει εξίσου ανώδυνα, καθώς, το πολυδύναμο μείγμα του πλάσματος 

εγχύεται με τη μέθοδο της μεσοθεραπείας στα σημεία του δέρματος όπου χρειάζεται ανάπλαση, 

επιδιορθώνοντας τις βλάβες και επιτυγχάνοντας σύσφιξη. Η αυτόλογη μεσοθεραπεία PRP γίνεται 

ενέσιμα, με έγχυση του πλάσματος. 

 

Πλεονεκτήματα 

Η μεγάλη διάρκεια των αποτελεσμάτων που μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να ξεπεράσει τον 1 

χρόνο 

Εύκολη εφαρμογή χωρίς κινδύνους. Η πιθανότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών 

εκμηδενίζεται, καθώς το πλάσμα που εγχύεται για τη θεραπεία προέρχεται από τον ίδιο τον 

ενδιαφερόμενο 

Φυσική αναδόμηση του προσώπου χωρίς αλλοίωση της εκφραστικότητας του προσώπου 

Δε «γεμίζει» αλλά αναδομεί τις ρυτίδες από μέσα προς τα έξω, προκαλώντας την εξάλειψη τους 

Εκτός από την ενίσχυση της παραγωγής κολλαγόνου, η θεραπεία είναι ιδιαίτερα ευεργετική στις 

ζωτικές λειτουργίες του δέρματος – καλύτερη θρέψη και οξυγόνωση της επιδερμίδας 

Πως εφαρμόζεται; 

Η Αυτόλογη Μεσοθεραπεία PRP γίνεται ενέσιμα με έγχυση του πολυδύναμου μείγματος του 

πλάσματος του αίματος. Κάθε συνεδρία διαρκεί 20-30 λεπτά, ενώ μπορεί να εφαρμοσθεί 



προαιρετικά τοπική αναισθητική κρέμα. Ο αριθμός των εγχύσεων ποικίλλει ανάλογα με τη 

θεραπεία και το βάθος της διείσδυσης των βελόνων είναι 1-3mm. 

 

Θεραπεία HIFU 
 

Η θεραπεία HIFU παρακάμπτει την επιφάνεια του δέρματος, και παρέχει στοχευμένη ενέργεια 

ειδικά στα βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας και τους δομικούς ιστούς και μυς, όπου υπάρχουν 

το κολλαγόνο και η ελαστίνη.  

 

Η ενέργεια υπερήχων διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου στα βαθύτερα στρώματα του δέρματος 

και στα υποδερμικά επίπεδα. Έτσι αυξάνεται το κολλαγόνο στο δέρμα και επιτυγχάνεται σύσφιξη 

και ανόρθωση. Το αποτέλεσμα θα συνεχίσει να βελτιώνεται μέχρι και 6 μήνες μετά την εφαρμογή. 

 

Μια θεραπεία αρκεί να γυρίσει το χρόνο αρκετά χρόνια πίσω 

 

Αποτελέσματα HIFU 

Νεανικό δέρμα 

Μείωση ρυτίδων 

Μείωση μαύρων κύκλων και πρηξιμάτων 

Ανόρθωση ζυγωματικών 

Σύσφιξη προσώπου 


