רשת מרפאות אסתטיקה אידיאל
מעירים את העור  -עם השנים עובר עורך שינויים רבים .כבר בגיל  25מתחילים להופיע סימני הגיל הראשונים ,כמו קמטי צחוק סביב
העיניים וקמטי הבעה סביב הפה .הרופאים של רשת מרפאות "אידיאל" יעזרו לך לעצור את הזמן ולהחזיר לעורך את החיוניות והברק.
על המרפאה -תחום הרפואה האסתטית בישראל מתפתח בקצב מהיר בשנים האחרונות .בשש השנים האחרונות נחשבת רשת
מרפאות "אידיאל" לאחת מהמובילות בארץ בתחום טיפולי האסתטיקה .מאז החלה את דרכה בסניף קטן במרכז תל אביב ,הרשת
מתפתחת בקצב מסחרר וכוללת כיום קליניקות בפריסה ארצית ,מחיפה שבצפון ועד באר שבע שבדרום .באמצעות רופאים מקצועיים
הנשלחים מספר פעמים בשנה להשתלמויות בחו"ל ,מציעה "אידיאל" מגוון טיפולים נרחב בסטנדרטים גבוהים ,אשר משפיעים לא רק
על המראה של המטופלת אלא גם על הרגשתה והדימוי העצמי שלה.
העלמת קמטים
אחד מהטיפולים המבוקשים ביותר
שמציעה רשת "אידיאל" הוא העלמת
קמטים במצח ,בצידי העיניים ובין
הגבות .במסגרת הטיפול מוזרק
לאזור המטופל חלבון שתפקידו לחסום את פעילותו של
החומר הכימי אצטיל-חולין הגורם לפעולת התכווצות
השרירים .לאחר מכן מוחדר אל שכבות העור בוטולין אשר
מונע את התכווצות השרירים הגורמים לקמטים .כבר
בתוך ימים ספורים מורגשים תוצאות הטיפול והעור הופך
חלק יותר .מומלץ לחזור על הטיפול כל  4-6חודשים.

מילוי חומצה היאלירונית
חומצה היאלורונית היא למעשה רב
סוכר (פוליסכריד) הנמצא בכמויות
גדולות ברקמות גופנו .לרשות מרפאות
"אידיאל" עומדות חומצות היאלורוניות
בעלות סמיכויות שונות המתאימות לטפול במגוון בעיות
עור .חומר מילוי בעל סמיכות גבוהה מתאים להזרקה
עמוקה יותר ,למילוי נפחים כגון :מילוי באזור עצמות
הלחיים ,לשקעים בצידי הפה ,למילוי הסנטר ועוד .חומר
מילוי בעל סמיכות נמוכה מתאים להזרקה שטחית למילוי
שפתיים ,לאזור שמסביב לעיניים ,לקמטוטים ועוד.
המומחים של מרפאת "אידיאל" יבחרו עבורך את חומצה
המתאימה ביותר לעורך כדי להגיע לתוצאות הטובות
ביותר.

נפילת לחיים
עם הגיל משתנה הכמות והמרקם
של רקמת השומן .בנוסף טונוס
השרירים יורד והחיבור בין השרירים
והשומן נעשה דל יותר .בעקבות כך
מופיעה נפילת לחיים שגורמת למראה מבוגר ,עייף וחולני.
הפתרון של רשת "אידיאל" הוא הזרקת חומרי מילוי באזור
עצמות הלחיים ,הגורמת להרמת רקמות נפולות ,החזרת
תווים אופייניים לפנים צעירות ,ויצירת מראה רענן לתווי
פנים .ניתן לבצע את הטיפול על ידי חומר זמני או קבוע
לפני רצון המטופל.

מילוי שפתיים בחומר זמני
חומצה היאלורונית היא החומר המתאים ביותר לעיצוב
ומילוי שפתיים .החומצה מאפשרת עיצוב שפתיים,
הדגשת קו השפה והענקת מראה צעיר ורענן ללא
טראומה ובדיוק רב.

מילוי שפתיים בחומר קבוע  -סיליקון
היתרון המרכזי בטכניקת עיבוי
שפתיים בעזרת סיליקון הוא העובדה
שיש זמן סביר להסתגל לתוצאה
הסופית ולהתרגל למראה המוגמר
של השפתיים המעובות .בכל הזרקה
של סיליקון ישנה נפיחות בשפתיים,
ומשום כך טוב יותר להזריק כמות מועטה בכל פעם .מומלץ
בחום לנשים הרוצות פתרון ארוך טווח.

מילוי קמטי הבעה
מתיחת פנים ללא ניתוח
פנים צעירות ,חלקות ורעננות
ללא ניתוח או פעולות פולשניות?
הטיפול מיועד למיצוק ומתיחה של
העור בפנים ,בצוואר ,בסנטר כפול,
בצידי העיניים ועוד .הטיפול בחוטים אינו כואב ואינו
דורש החלמה .הוא מומלץ מגיל  70-24כטיפול תחזוקתי
למניעת הזדקנות העור בגיל צעיר יחסית .הטיפול מעודד
למעשה את העור להתחדש באמצעות יצירת קולוגן חדש
ולכן מבטיח תוצאות ארוכות טווח לשנה וחצי עד שנתיים.

מבצע מדהים לכבוד השנה החדשה 2+1

או קבלי מזרק חומצה היאלירונית יוקרתית במתנה! עשי מילוי קמטים בחומצה היאלירונית וקבלי מזרק במתנה!

או קבלי אזור בוטוקס/דיספורט במתנה! עשי שתי אזורים וקבלי שלישי במתנה
או עשי מתיחת עור הפנים בעזרת מזו חוטים וקבלי  5מזו חוטים קולוגנים במתנה
או עשי מילוי קמטים בצידי האף וקבלי מזרק שפתיים במתנה!
טיפולים נוספים :רשת מרפאות "אידיאל" מציעה טיפולים נוספים כמו טיפול בהזעות יתר ,פילינג עמוק ,מזוטרפיה ועוד.
צוות היועצים המקצועיים ישמח להעניק ייעוץ ללא תשלום כדי לסייע לך להגיע לתוצאה הטובה ביותר לשביעות רצונך.

סניפים :תל אביב ,בת ים ,חולון ,הרצליה ,באר שבע וחיפה .טלפון ארצי לקביעת תורים03-5520244 :

המודעה פונה לגברים ונשים כאחד

כתוצאה מהגיל ,החשיפה לשמש ,זיהום
האוויר וגנטיקה ,חלה עם השנים ירידה
בכמות הקולוגן ,האלסטין והלחות בעור.
ברשת "אידיאל" מתבצעת הזרקת חומרי
מילוי זמניים על בסיס חומצה הילורונית
או קולגן .ההזרקה יוצרת מרקם כמעט
זהה לזה של הרקמה הסובבת את האזור
המטופל ,מבלי לפגוע בתחושה או במראה של הפנים
ומבלי ליצור מראה מלאכותי .תוצאות הטיפול ,שאורך
כחצי שעה בלבד ,נראות לעין מיד וניתן לשוב אחריו
לשגרת היום יום עם מראה צעיר ורענן יותר.

