
ומה הן בעיקר מבקשות לעשות?
אפשר  איך  כלומר-  ב"איך".  מתחילות  הן  ה"מה"  שלפני  חושב  "אני 
להראות טוב, מהר ובלי שישימו לב. בשלב הזה אני בודק מה מפריע 
להן ומציע את האופציות הקיימות, כשברוב המקרים האזורים שיותר 
קל לנו לתת בהם מענה מהיר הם אלו של הפנים, בהם אנחנו מבצעים 
טבעיות  תוצאות  ומעניקות  פולשניות"  "זעיר  המכונות  פרוצדורות 

ב"מחיר" של אי נוחות קלה". 

במילים אחרות-הזרקות
"אין ספק שההזרקות פרצו את הדרך בכל מה שקשור לטכניקות זעיר 
פולשניות והן שינו את כל המפה במה שנוגע לפלסטיקה ואסתטיקה. 
המגוון היום רחב ואפשר ל"תפור" לכל אחת את ההצעה המתאימה לה: 
בוטוקס לטיפול במצבים של קמטים בין הגבות למצח ובצידי העיניים, 
והחלקת  חסרים  נפחים  למילוי  עצמי  שומן  או  היאלרונית  חומצה 
קמטוטים בצידי הפה, בלחיים ובין האף לשפתיים והזרקות של חומצה 
היאלרונית דלילה יותר, "סקין בוסטר" של חברת רסטילן, למיצוק העור, 

חידוש הקולגן, טשטוש צלקות אקנה ושיפור מרקם העור".

הן  גם  יותר?  משמעותי  שינוי  לעשות  שמעוניינות  כאלה  לגבי  ומה 
יכולות לפסוח על הרדמה וחדר ניתוח?

 . הנתון  תלוי במצב ההתחלתי  לזכור שהכל  "בגדול-ברור, אבל חשוב 
לחיים,  עצמות  הידוק  נופלות,  בגבות  למשל  לטפל  מי שצריכה  היום, 
הידוק קו הלסת, עיצוב הסנטר, החלקה קלה של הצוואר ואפילו הרמה 
קלילה של הפנים לא חייבת למהר לחדר הניתוח. בשוק קיימים מגוון 
את  מאלחשים  האלו.  בבעיות  לטפל  אפשר  שאיתם  נספגים  חוטים 
האזור ממנו רוצים להכניס את החוטים, מבצעים דקירה קטנה באזור 
וערב.  שתי  בשיטת  פנימה  החוטים  את  מחדירים  ואז  העין  מן  סמוי 
בתוצאה  גם  לסייע  שלהם  היכולת  הוא  החוטים,  של  הגדול  היתרון 
מיידית שבה אנו מעוניינים, כמו הרמה של אזור ספציפי ולאחר מספר 

חודשים, בעקבות גירוי הקולגן, האזור מתמלא בנפח מחדש". 

לפעמים, אפילו דקירה קטנה, יכולה לעשות שינוי גדול בפנים. 
ותופתעו - יש גם דברים חדשים תחת השמש. 
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לקביעת פגישת ייעוץ:

נגיעה אחת רכה

- מאת: שרון שוהם -

לפני כמה שנים פורסם מחקר מעניין בבריטניה שקבע כי נשים מסתכלות במראה כ-34 פעמים ביום 
בממוצע. אז נכון, היום כנראה את המראה במחקר היתה מחליפה מצלמת הנייד (להלן: הסלפי) 
אבל המהות נשארה זהה: נשים לא מפסיקות לבחון את עצמן, לבדוק מה נשתנה ואיך אפשר לשפר 

או לתקן. 

ובוחנת  לגוף  שקשורה  זו  לשניים:  לחלק  אפשר  במראה  הזו  ההתבוננות  "את 
כל פרט אפשרי  ובוחנת  לפנים  וזו שקשורה  והירכיים  בעיקר את החזה, הבטן 
ונפילות  קמטים  בקמטוטים,  כמובן  וכלה  שלו  המרקם  דרך  העור,  מגוון  החל 
פלסטית  לכירורגיה  מומחה  נחליאלי,  טל  ד"ר  הטענה  את  מחזק  שונות", 
לייזר  לחברות  ויועץ  קליניק"  "אקסלנס  רשת  של  הרפואי  המנהל  ואסתטית, 

בינלאומיות.
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