
Επιστημονική Θεραπεία Βαθιάς Ενυδάτωσης Προσώπου 'Velvet’ 

Η ενυδάτωση του δέρματος διαδραματίζει σηματινό ρόλο στη συντήρηση ενός λείου, χωρίς 

ρυτίδες προσώπου. Χαρίστε τη βελούδινη υφή που σας αρμόζει με την θαυματουργή 

θεραπεία ''Velvet'' προσφέροντας μία αποτελεσματική, με διάρκεια, και βαθιά ενυδάτωση. 

 

Επιστημονική Θεραπεία Λάμψης Προσώπου 'Nature Sunshine’ 

Τα οξέα φρούτων που χρησιμοποιούνται στην θεραπεία και είναι αμιγώς βιολογικά, 

προσδίδουν στο πρόσωπο σας ιδαιίτερη λάμψη. Αποκτήστε απαλή και νεανική επιδερμίδα 

χωρίς κόπο και χρόνο και φυσικά με ασφάλεια. 

 

Επιστημονική Θεραπεία Ακμής 'Acni Care' 

Για λαμπερό και όχι λιπαρό και ακνεικό δέρμα, η θεραπεία ''Acni Care'' είναι η τέλεια λύση 

που θα δώσει τέλος στο πρόβλημα όσων ενδιαφέρονται πραγματικά να απαλαχτούν από τα 

σπυράκια τους με ανώδυνο και αποτελεσματικό τρόπο. 

 

Επιστημονική Θεραπεία Ανάπλασης Προσώπου 'Dubai Peel’ 

Ο πιο ασφαλής μηχανισμός απολέπισης (peeling) και αναζωογόνησης του δέρματος που 

εφαρμόζεται όλες τις εποχές του χρόνου, ακόμα και το καλοκαίρι. Γι'αυτό, στη νέα 

μητρόπολη της Ιατρικής Αισθητικής, στο Dubai, αποτελεί την must θεραπεία στην ανάπλαση 

του προσώπου, προσδίδοντας μεταξένια υφή στο δέρμα. Κατόπιν της παρουσίας μας στο 

παγκόσμιο συνέδριο Ιατρικής Αισθητικής το φέραμε κοντά σας. 

 

Επιστημονική Θεραπεία Σύσφιξης Προσώπου 'New Age’ 

Eίναι γνωστό ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες συσφίγγουν το δέρμα. Απομονώσαμε στη μάσκα 

αυτή, όλα τα στοιχεία που προκαλούν σύσφιξη και λείανση των επιφανειακών ρυτίδων εκτός 

του ψύχους και σας προσφέρουμε μια γρήγορη, ανώδυνη και ευχάριστη θεραπεία. 

 

Επιστημονική Μεσοθεραπεία Προσώπου 'Meso-Shine’ 

Η λάμψη και η ενυδάτωση είναι πάντα το αποτέλεσμα που προσδοκούμε σε όλες τις 
αισθητικές επεμβάσεις. Μία από τις πιο δημοφιλείς και αποτελεσματικές θεραπείες της 
Ιατρικής Αισθητικής είναι η μεσοθεραπεία. Η 'Meso-Shine', ένα δυνατό σύμπλεγμα 
μεσοθεραπείας με υαλουρονικό οξύ, αμινοξέα και βιταμίνη C, σας προσφέρει την πιο 
λαμπερή όψη που είχε ποτέ το δέρμα σας, στην πιο ασυναγώνιστη τιμή. 

 

 

 



Επιστημονική Θεραπεία Mini Lifting Προσώπου 'Easy Lift Therapy’ 

Με το πέρασμα του χρόνου το δέρμα εμφανίζει χαλάρωση και απώλεια όγκου. Κερδίστε πίσω 

την χαμένη ελαστικότητα και σφριγηλότητα του προσώπου σας, αναίμακτα και ιδιαίτερα 

οικονομικά. 

 

Επιστημονική Θεραπεία Λάμψης Προσώπου 'Hollywood Whitening’ 

Από την αρχαιότητα ένα λαμπερό δέρμα δήλωνε νεότητα και ευεξία, γι'αυτό σας 

προσφέρουμε την αγαπημένη θεραπεία της showbiz του Hollywood. Η εξελιγμένη, ανώδυνη 

και γρήγορη θεραπεία λεύκανσης που θα σας βοηθήσει άμεσα, με θεαματικά αποτελέσματα 

από την πρώτη κιόλας εφαρμογή. 

 

Επιστημονική Θεραπεία Ξεκούρασης των Ματιών 'Eye Refresh’ 

Tα μάτια είναι ο καθρέφτης του εαυτού μας και αναμφισβήτητα το πιο εκφραστικό μέσο που 

διαθέτουμε. Εξαλείψτε τα σημάδια της κόπωσης με αυτή τη νέα, επαναστατική θεραπεία 

ματιών και αποτυπώστε την ξεκούραση και την λάμψη που επιθυμείτε στο βλέμμα σας. 

 

Επιστημονική Θεραπεία Aπάλοιψης Μαύρων Κύκλων 'White Miracle’ 

Για να αδρανοποιήστε την αλλοίωση της όψης σας από την κούραση, η επαναστατική 

θεραπεία ''White Miracle'' δίνει τέλος στους μαύρους κύκλους εύκολα και με εξαιρετικά 

αισθητικό αποτέλεσμα. 

 

Επιστημονική Θεραπεία Νεότητας και Λάμψης Προσώπου 'Magic Pen’ 

Διατηρήστε το δέρμα σας νεανικό και σφρηγηλό, λειαίνοντας τις ρυτίδες και τους πόρους του 

προσώπου σας με μικρονυγμούς. Είναι γνωστό πως το μυστικό της νεότητας ''κρύβεται'' στην 

οξεία φάση της επούλωσης ενός τραύματος. Κλέψτε τις εντυπώσεις με το ''Magic Pen'' 

ανώδυνα και αποτελεσματικά, αποκτώντας λεία και λαμπερή επιδερμίδα 


