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ללוחמה בסימני הזמן

חומצה היאלורונית )HA( זהו חומר הנוצר בגופנו 
באופן טבעי, כאשר אחד מתפקידיו בתאי העור הינו 
של  מהחזקתם  כתוצאה  מים.  מולקולות  לספוח 
מיצוק  אלסטיות,  של  תכונות  העור  מקבל  המים 
של  איכותו  יורדת  התבגרותנו  עם  זוהר.  ומראה 
העור: תפקודה וכמותה של החומצה ההיאלורונית 
ניכר  חלק  מאבדת  והיא  נפגעים,  בגוף  המיוצרת 
נוסף  תהליך  ולהחזיקם.  מים  לספוח  מיכולתה 
הקולגן  סיבי  של  היפרדותם  הינו  שמתרחש 
והאלסטין, אשר גורם גם הוא למראה ותחושה של 

עור יבש, מחוספס וחסר אלסטיות.

טבעי  באופן  קיים  אשר  בחומר  מדובר  למעשה, 
העיקריים  המרכיבים  אחד  את  ומהווה  בגוף, 
קיימות  לא  זו  מסיבה  והמפרקים.  הרקמות  של 
ע"י  החומר  של  דחייה  או  מדאיגות  לוואי  תופעות 
לשימוש. הטיפולים  נחשב בטוח מאד  והוא  הגוף, 
בחומצה היאלרונית אינם כואבים, שכן המחט בה 
נעשה שימוש היא עדינה ביותר. במידת הצורך ניתן 

למרוח אלחוש מקומי לפני הטיפול.

בתחום  מהפכה  חוללה  ההיאלורונית   החומצה 
האנטי אייג'ינג. בשימוש נכון, מדוייק  ומושכל, ניתן 
להשתמש בה כך שהיא יסייעו “לפסל" מחדש את 
פנייך. במרפאתי, משתמשים בחומצה היאלרונית 
ועיצוב  מילוי  שימושים:  למגוון  ואיכותית,  טהורה 
קמטים  מילוי  קמטוטים,  החלקת  שפתיים, 
עמוקים, הוספת נפח ללחיים ויצירת קימור גבוה, 
הגדרה מחדש של קו הלסת, סקין בוסטר - המילה 

האחרונה בתחום הצערת העור.

רסטילן סקינבוסטינג - טיפול 
חדשני להצערת העור

מקורו של עור צעיר ורענן טמון בשכבות העמוקות 
של העור.

בדיוק בשל כך נוצרה סדרת רסטילן סקינבוסטרס 

התת-עוריות,  השכבות  תוך  אל  לחות  המעניקה 
המוחדר  החומר  לה.  זקוק  הכי  שלך  היכן שהעור 
ומעניק  לעורך פועל מתוך העומק אל פני השטח 
מוצרי  כמוך!  בדיוק   - ונהדר  זוהר  מראה  לעורך 
רסטילן סקינבוסטרס מהווים גישה חדשה ופורצת 
לשכבות  לחות  מתן  בעזרת  עורך  להעשרת  דרך 

העמוקות של העור.

כיצד זה עובד?
חומצה  מכילים  סקינבוסטרס  רסטילן  מוצרי 
ייחודית  בטכנולוגיה  המיוצבת  היאלורונית 
ושימורם  מים  של  אדירה  ספיחה  ומאפשרת 

לתקופה של מספר חודשים.
שימושים  מספר  קיימים  סקינבוסטינג  לרסטילן 

רפואיים אסתטיים:
חידוש וריענון העור עבור גברים ונשים בעלי כל   .1

סוגי העור.
צעירים  במטופלים  העור  ומיצוק  הצערת   .2

ומבוגרים.
צוואר,  פנים,  הבאים:  באזורים  נעשה  הטיפול   .3

)décolletage( ידיים ומחשוף
כתוצאה  הפגום  העור  ומרקם  מראה  לשיפור   .4

מצלקות פוסט-אקנה או מנזקי השמש.

הטיפול:
אך  נעשה  סקינבוסטינג  רסטילן  במוצרי  הטיפול 
את  מחדירים  אשר  מנוסים,  רופאים  בידי  ורק 
של  אורכו  דקיקה.  מחט  בעזרת  לעורך  החומר 
רסטילן  של  האפקט  דק'.   15-25 בין  הינו  טיפול 
סקינבובסטינג נבנה באופן הדרגתי מטיפול לטיפול 
ועל כן ההמלצה היא סדרה של 3 טיפולים עוקבים 

במרחק של 2-4 שבועות זה מזה.

לכמה זמן נשמרות התוצאות?
בתום סדרה של 3 טיפולים יקבל עורך מראה זוהר 
כמו גם תכונות של אלסטיות, מיצוק ורכות למגע.
יימשך  ההיאלורונית  החומצה  של  ייצובה  בשל 
מראה זה למשך תקופה של 6-10 חודשים, כאשר 

טיפול נוסף לאחר 6 חודשים יישמר את האפקט.
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