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הנוסחה האישית שלך לטיפול האנטי אייג'ינג המושלם     

שילוב טכנולוגיות 
בטיפול 

באנטי אייג׳ינג
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טיפוח אופטימלי של העור ושל המראה 
לא מתחיל ונגמר בטיפול  חד פעמי. 

משנות ה-20 שלנו ועד גיל 80, יש מקום 
לשמר, לתחזק, לטפח. כיום קיים שפע 

אדיר של טכנולוגיות שונות לטיפולי 
 ,Skin Boosting-אנטי אייג'ינג. החל מ

דרך טיפולי לייזר, חוטים, הזרקת של 
חומרי מילוי, גלי רדיו, ועדיין לא הגענו 
לסוף הרשימה. כל אלו מלווים, כמובן, 
במריחת קרמים מותאמים לסוג העור 

ובשמירה עליו מפגעי הזמן והשמש. אבל 
איך בוחרים מתוך השפע? איך יודעים 
שהטיפולים שסימנת הם באמת אלו 

המתאימים לך ביותר? 
כאן נדרשת הבנה מקצועית ומעמיקה 

של מבנה העור, תכונותיו, רגישויותיו וכו'. 
חשוב לתת מענה מותאם אישית ולא 

לרוץ אחרי טרנד אופנתי כזה או אחר. 
כאשר מטופל יושב מולי, כל הידע שלי 

כרופאת עור מוסמכת בא לידי ביטוי. 
חשוב להתאים את הטיפול ללקוח באופן 

מדויק ואחראי, לא 'לדחוף' לטיפול 
אגרסיבי מדי וגם לקבל תוצאה טבעית, 
מספקת, שמשדרגת משמעותית, אבל 

לא נראית מוקצנת. 
לצורך שמירה על עור צעיר מצד אחד, 

אך גם על מראה טבעי מצד שני, יש 
צורך בצוות מיומן )רופא וקוסמטיקאית( 

שעובדים בשיתוף פעולה ובהרמוניה, 
תוך שימוש בטכנולוגיות חדשניות אך 

בטוחות. להלן מספר מהשיטות החדשות 
שקיימות כיום בתחום האנטיאייגינג: 

סקינבוסטינג  Skinboosting - תוספת 
בריאות לעור שמחזירה אותו אחורה בזמן 

המילה האחרונה בתחום האנטי-אייגינג. 
מקורו של עור צעיר ורענן טמון בשכבות 

העמוקות ביותר, ובדיוק כמונו – גם הן 
משגשגות כאשר הן מקבלות הזנה 

נכונה. טיפולי סקינבוסטרס החדשניים 
מעניקים לשכבות העמוקות בדיוק את 

'תוספי התזונה' הדרושים להן – ובראשם 
תוספת לחות. החומר המוחדר לעורך 

פועל מתוך העומק אל פני השטח 
ומעניק לעורך מראה זוהר ונהדר. 

סדרת הסקינבוסטרס מכילה גם חומצה 
היאלורונית המיוצרת בטכנולוגיה ייחודית 

ומאפשרת ספיחה גבוהה במיוחד של 
מים ללחות. התוצאה המתקבלת היא 

מיצוק העור,  שיפור קמטים,  כיווץ 
נקבוביות - והכל תוך שמירה על מראה 

טבעי ולא מנופח.

כיום קיים שפע אדיר של 
טכנולוגיות שונות 

לטיפולי אנטי אייג'ינג

הטיפול ב-skinboosters מתאים לנשים 
ולגברים עם כל סוגי העור – יבש, מעורב 

או שמן. 
הוא אפקטיבי בקרב מטופלים מבוגרים, 

וכן בקרב צעירים. הוא תורם לשיפור 
מראה ומרקם העור הפגום כתוצאה 

מצלקות פוסט-אקנה או מנזקי השמש, 
ונעשה באזורי הפנים, הצוואר, הידיים 

והמחשוף. 
לרסטילן סקינבוסטינג קיימים מספר 

שימושים רפואיים אסתטיים:

חידוש וריענון העור עבור גברים 1
ונשים בעלי כל סוגי העור.

הצערת ומיצוק העור במטופלים 2
צעירים ומבוגרים.

הטיפול נעשה באזורים הבאים: פנים, 3
צוואר, ידיים ומחשוף

לשיפור מראה ומרקם העור הפגום 4
כתוצאה מצלקות פוסט-אקנה או 

מנזקי השמש.

הדבר החם הבא
Silhouette Soft

תחום הכירורגיה הדרמטולוגית התעורר 
  Soft לאחרונה עת הגיעו לארץ חוטי

Silhouette האמריקאים המהווים מהפך 
אמיתי בתפיסת האסתטיקה שלנו. לצד 

חומרי המילוי, הבוטוקס והלייזר, נמצאים 
כיום בארגז הכלים שלנו גם החוטים הללו, 

מדובר בשינוי של ממש בתפיסה. ממש 
מתיחת עור ללא ניתוח וללא החלמה.

חוטי Silhouette Soft הם חוטים 
נספגים המוחדרים בצורה עדינה ולא 

כואבת מתחת לפני העור, מהדקים 
אותו, משפרים את  גמישותו, מראהו 

ומרקמו. מדובר בחוטים בטוחים לשימוש 
מורכבים מחומר הנקרא פולילקטיק 

 FDA-אסיד )חומר מאושר עי ה
האמריקאי להזרקה כבר שנים(. החוטים 
מכילים, מעבר לחוט עצמו, גם קונוסים 

קטנים )שעשויים מאותו חומר נמס 
ובטוח( מה שגורם לכך שבהזרקה של 

החוט הקונוסים מתקבעים בקרמה התת 
עורית וכך מתקבעת ההרמה של העור 

ונשמרת לתקופה ממושכת. מעבר לכך 
החומר עצמו )פולילקטיק אסיד( מעודד 

את העור לייצר קולגן חדש ובעצם 
תוצאת ההזרקה כפולה - גם מתיחה 

והרמת העור וגם מיצוק שלו ע"י הקולגן 
החדש שנוצר.  

חוטי Silhouette Soft מכילים חומצה 
פולילקטית )Poly-l-lactic( אשר מהווה, 

נכון להיום, את הסקין בוסטר המשמעותי 
ביותר לנשים מעל גיל 40.

החוטים מתמוססים באופן מוחלט 
לאחר שנה וחצי עד שנתיים ומשפרים 
בתקופה זו באופן משמעותי את מצבו 

של האזור המטופל, מרימים אותו, 
מותחים, ממצקים ומהדקים, תוך שמירה 

על פעולה בטוחה לחלוטין )כיוון שהכל 
נספג לחלוטין(.

החוטים מתאימים במיוחד לטיפול 
באזורים שעד היום טיפלנו בהם בזהירות 

וללא תוצאות ניכרות. וזו בעצם הדרך 
היחידה והבטוחה )נכון לרגע זה( להשיג 
תוצאה של מתיחה אמיתית ללא ניתוח, 

ללא צורך בזמן החלמה, ללא כאבים 
ובעלות שפויה לחלוטין.

מדובר בשינוי של ממש לאזור הצוואר, 
קו הלסת, עצמות הלחיים והגבות, 

וכזה שלא ניתן להשיגו בטכניקות הלא 
פולשניות האחרות שקיימות. )הטיפול 

אורך כ-30 דקות ומבוצע במרפאה 
בתנאי סטריליזציה ולא בחדר ניתוח(.

חוטי Silhouette Soft נמצאים בשימוש 
בעולם מזה שנים רבות. ה'דור' הקודם 
של החוטים הללו אף קיבל את אישור 

ה-FDA  וגם הדור החדש הנוכחי בדרך 
לאישור הנ"ל )ההבדל בין הדור הקודם 
לנוכחי - הדור הקודם מכיל חלק נמס 

וחלק לא נמס. הדור הנוכחי נמס כולו( 
זה מכבר חזרתי מהשתלמות מומחים 

בברצלונה בה לקחו חלק יותר מ-1,300 
רופאים מובילים בתחומי הפלסטיקה 

והדרמטולוגיה מכל רחבי העולם. 

טכנולוגיות חדשות בשימוש 
ברפואה האסטתית:

V-Touch של Viora הינה מערכת 
חדשנית אידיאלית לחידוש והצערת 

עור הפנים והגוף, שיפור גוון העור, תיקון 
צלקות אקנה, הידוק והרמת העור. 

חידוש והידוק העור לא היה מעולם כה 
בטוח ויעיל.

?V-Touch כיצד פועל
V-Touch מעביר אנרגיה של גלי רדיו 
דרך נקודות מיקרוסקופיות בגודל של 
ראש סיכה הנמצאות מתחת לעור כדי 

ליצור נקודות חום ישירות במקור של 
הסימפטומים של הפגמים בעור. תהליך 

הריפוי של נקודות תרמיות מבוקרות 
אלה מוביל ליצירה מחודשת של קולגן 

ותאי עור.
התוצאה: עור בעל מראה מחודש ורענן יותר.

למי מתאים הטיפול
?V-Touch-ב

V-Touch מתאים לטיפול בכל סוגי העור, 
לאורך כל השנה.

האם הטיפולים ב-V-Touch בטוחים?
כן. הטיפולים ב-V-Touch בטוחים 

 ,Viora של SVCTM הודות לטכנולוגיית
המשלבת מנגוני הפעלה, שאיבה בוואקום 

וקירור לבטיחות, שליטה ונוחות מוגברת.

מתי אראה תוצאות?
התוצאות נראות לעין החל מן הטיפול 
הראשון. ברוב המקרים יספיק טיפול 

ראשוני בן שלושה מפגשים כדי להשיג 
תוצאות ארוכות טווח.

האם הטיפול כואב?
לא, הכאב הינו מינימלי. מספר מטופלים 

חשים עקצוץ קל או תחושת חמימות, 
תלוי בסוג הטיפול המבוצע.

כמה זמן לאחר הטיפול 
אוכל להמשיך בפעילויותיי 

הרגילות?
תוכלי לחדש את שגרת יומך ופעילויותיך 

מיד עם סיום הטיפול.
 Microdermabrasion מכשיר - Pristine
עם ראשי פילינג יהלום, לקילוף מכאני של 
האפידרמיס. קיימים 10 סוגי ראשי יהלום 

להתאמה לעובי העור ולמיקום הטיפול 
בפנים או בגוף. זהו טיפול פופולרי במיוחד 

והוא הראשון בסדר הפעולות בתכנית 
הטיפולים האסתטיים שתומלץ.

הטיפול במכשיר Pristine עושה שתי 
פעולות:

 קילוף מכאני של השכבה העליונה של 
העור

 המרצה של זרימת הדם והלימפה ע"י 
פעולת הואקום של המכשיר. הואקום 
שואב את תאי העור המתים שהסרנו.

 עוצמת הואקום ניתנת לויסות בהתאם 
למיקום הטיפול ולעובי העור. כתוצאה 

מכך כל טיפול להצערה, מיצוק העור או 
הזרקת חומרי מילוי שנבצע , ייתן תוצאה 

טובה יותר.
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מדובר בשינוי של ממש בתפיסה. ממש מתיחת עור 
ללא ניתוח וללא החלמה

 

לקליניקה שלך מגיעה
מתיחת פנים מדהימה
*ולך מגיעה מתנה!

קוסמטיקאית יקרה,
להנות  אותך  מזמינה  קוסמטיקס   SR 
המובילים  הקוסמטיקה  מוצרי  ממגוון 
במתיחת  לזכות  תוכלי  ואולי  בישראל 
בשווי ₪20,000!  פנים לקליניקה שלך 
כל שעלייך לעשות, הוא לרכוש ממגוון 
 SR  חברת של  הקוסמטיים  המוצרים 
על  הפרטים  את  ולמלא  קוסמטיקס 
השובר במרכזי השיווק וההדרכה, בצירוף 
העתק חשבונית הקניה. בנוסף, מחכה לך 

גם מתנה מדהימה ללא הגרלה!

חברת SR קוסמטיקס מביאה לך וללקוחותייך את המוצרים החדשניים 
והמתקדמים ביותר בתחום הקוסמטיקה הטרנס-דרמאלית. הטיפול 
בשיטת התלת מימד שפיתחה חברת SR קוסמטיקס משלב מספר 
סרומים בטכנולוגיית תאי גזע, חומצה היאלורונית וממלא קמטים 
מהיר. הטיפול והנראות נותנים מענה לכל צרכי העור ומעניקים לו 
מראה מושלם. כל החומרים היפו-אלרגנים, פרא-רפואיים וברישיון 

משרד הבריאות.

* המבצע בכפוף לתקנון. ההגרלה תיערך ב-12.01.15 במעמד רואה 
חשבון מטעם החברה. ט.ל.ח.

WWW.SR10.CO.IL | 1-700-700-771
רח' הסדנא 8, ת.ד. 2441, רעננה. חפשו אותנו בפייסבוק

מתיחת פנים

לקליניקה

שלך בשווי

₪20,000

מתנה ללא 

הגרלה במרכזי 

השיווק

יתרונות:
 הכנה מושלמת לטיפולי הזרקת חומרי 

מילוי, גלי רדיו  או החדרת חומרים.
 טיפול בכתמי שמש.

 הכנה מצויינת לטיפול בצלקות וסימני 
מתיחה. המכשיר יגביר את זרימת הדם 

לרקמה המצולקת ואח"כ כל טיפול בגלי 
רדיו יהיה יעיל יותר.

 ללא פציעת העור )בניגוד לפילינג 
קריסטלים(.

 ללא זמן החלמה.
 אינו כואב.

 אין הגבלה באזור הטיפול- ניתן לטפל 
בפנים ובגוף.

 ניתן לטפל בכל סוגי העור ולהתאים 
ראש יהלום עדין גם לבעלי העור העדין 

והרגיש ביותר.
™INFUSION - טכנולוגיה חשובה 

נוספת להשלמת הטיפולים האסתטיים 
המבוססת על טכנולוגית אלקטרו-

מזותרפיה.
השלימי את שיגרת טיפולי ההצערה 

וטיפוח עורך.
השיטה החדשה להחדרת חומרים ללא 

מחטים, ללא פציעת העור וללא כאב.
למראה עור פנים וגוף מלא לחות וחיוניות. 
™INFUSION הינו מכשיר ייחודי הפועל 
בטכנולוגית אלקטרופורציה )המבוססת 

על גילוי מדעי שזכה לפרס נובל( ללא 
שימוש במחטים, ללא כאב. במהלך 
הטיפול מוחדרות תמיסות המכילות 

חומרים נחוצים לעורך: ויטמינים, מינרלים, 
קומפלקס של חומצות אמינו, חלבונים 

וחומרים פעילים.

התוצאה:
 ייצור קולגן חדש

 שיפור בלחות העור
 מיצוק העור

 הפחתה במראה הצלוליט
 טשטוש סימני מתיחה

 פיגמנטציה
 אקנה פעיל

INFUSION™ -יתרונות ה
 בטוח ויעיל

 תוצאות מיידיות ונראות לעין 
 טיפול ללא כאב וללא מחטים 

 ללא זמן החלמה
 היגייני וסטרילי 

 נבדק והוכח מחקרית 

האם הטיפול בטוח?
הטיפול ב-™INFUSION הינו בטוח, לא 
פולשני היות ואינו כולל שימוש במחטים.
הטיפול אינו כואב. במהלך הטיפול ייתכן 
ותחושי עקצוץ קל מאד. הטיפול מתאים 
גם לבעלי עור רגיש ועדין. כל שנותר לך 
הוא להירגע וליהנות מהטיפול המפנק 

בעוד עורך סופג מרכיבים חיוניים.

כיצד פועל טיפול ה- 
? ™INFUSION

מכשיר ה-™INFUSION -  מבוסס על 
טכנולוגית ™Ionwave, הפועלת ע"י 

שינוי המתח החשמלי על גבי העור. 
פעולה זו יוצרת פתחים זעירים בתאי 
העור, מעין תעלות דרכן ניתן להחדיר 

חומרים נחוצים לעור מבלי לפצוע את 
השכבה החיצונית שלו. בסיום הטיפול, 

התעלות הזעירות נסגרות מיידית.

באילו אזורים ניתן לטפל?
אין מגבלה לאזור הטיפול, וניתן לטפל 

באזור הפנים, צוואר, מחשוף, ידיים, 
ירכיים ,ישבן, בטן, וכו'. לכל אזור המטפל 

יתאים עבורך את התמיסה הנחוצה 
לעורך.

כמה זמן אורך הטיפול ?
הטיפול אורך בין 5 ל-30 דקות, בהתאם 

לאזור הטיפול ובמצב העור. לאחר 
שמורחים את תוכן האמפולה על אזור 
הטיפול, מחדירים את המרכיבים  עד 

שכל התמיסה נספגת. סדרת טיפולים 
מומלצת על מנת להשיג תוצאות 

אופטימליות כוללת 6 עד 8 מפגשים, 
אחת לשבוע.

האם לטיפול יש תופעות לוואי?
למכשיר ה- ™INFUSION אין 

פוטנציאל לתופעות לוואי. אם הנך בהריון 
או אם הנך סובלת ממחלה כרונית או 

טיפול תרופתי מכל סוג, יש להתייעץ עם 
הרופא המטפל לפני הטיפול.

מתי אראה תוצאות?
החל מהטיפול הראשון פני העור יהיו 

מבריקים יותר והעור בהיר, גמיש, מלא 
לחות וללא ספק זוהר יותר.

Reaction
All-in-one solution, לטיפולי מיצוק, 
הצערה, הצרת היקפים בפנים צוואר, 
סנטר נפול  וטיפולי גוף.  מבוסס על 

טכנולוגית גלי רדיו ביפולרי, בשילוב 
ייחודי של חימום וואקום.

למכשיר יש 3 ידיות:
 ידית BC - להצרת היקפים בגוף

 ידית FC - להצרת היקפים בפנים, 
בסנטר הנפול ובצוואר

 ידית ST - למיצוק העור
בכל ידית ניתן לווסת את עוצמת הואקום, 
לקבוע את עומק הטיפול בגלי הרדיו, ואת 
עוצמת האנרגיה בהתאם לצורך. היכולת 

לשלוט בכל המדדים הנה ייחודית למכשיר 
ה-Reaction והיא זו שמניבה תוצאות 

טיפוליות מדויקות ויעילות במיוחד.

:Reaction-מטרת החימום במכשיר ה
הרחבת כלי הדם באזור המטופל.

 והגברת המטבוליזם בתא לפרוק שומן.
החימום משפעל את הפיברובלסטים 

לייצור קולגן וכך משתפר מרקם העור. 

לוואקום במכשיר ה-Reaction יש 
חשיבות מכרעת:

 הואקום מגביר את זרימת הדם לאזור 
המטופל. 

 מגביר את זרימת החמצן לתאי השומן, 
וזה מוביל להגברת הפרוק האנזימטי של 
טריגליצרידים. כך תאי השומן מתכווצים 

לאפקט של צמצום היקפים.
 משפר את חדירת גלי הרדיו לאזור 

המטופל. 
 מגביר את הניקוז הלימפטי של תוצרי 

פרוק השומן מפעולת החימום.
 משפר את המטבוליזם של פרוק תאי 

השומן.
 הואקום יוצר לחץ מכאני על ברקמה, 
שמשפעלת פיברובלסטים לייצר קולגן 

חדש.
Reaction יעיל במיוחד לטיפול במצבים של:

 צלוליט.
 שיקום עור רפוי.

 הצרת היקפים בסנטר, זרועות, בטן 
וירכיים פנימיות.

 מיצוק והצערה של קו המתאר של 
הפנים. 


