רענני את היופי שלך
על ידי המרצת יצירת הקולגן הטבעי שלך

חומר המילוי היחיד
בעל תוצאות ארוכות טווח
בהתאמה אישית

בוסטר הקולגן שלך למראה צעיר וטבעי יותר

הסימנים להתבגרות הפנים מופיעים כבר בשנות ה,20 -
כאשר מתחילה ירידה בהתמצקותו של העור ,קמטים וקמטוטים מתחילים להופיע
והופכים לבולטים יותר ויותר עם הגיל.
גילאי | 55-65+

גילאי | 40-55

גילאי | 25-40

חומרי המילוי הקיימים מטפלים בקמטים ,קמטוטים וקפלים,

פועל אחרת.
משפר את הקמטים והקמטוטים ובנוסף מעורר את יצירת
הודות לתכונותיו הייחודיות,
הקולגן העצמית אשר מטפל בסיבות ובגורמים עצמם של התבגרות הפנים .ההשפעה הינה
הדרגתית ונמשכת זמן רב ,במהלכו האזור המטופל נראה טבעי וצעיר יותר.
:טיפול של  2ב1 -
טיפול מיידי בשיפור נראות הקמטים והקמטוטים
גירוי יצירת קולגן עצמי לתוצאה טבעית ארוכת טווח
-הטיפול האידיאלי לנשים ולגברים בכל הגילאים

יתרונות:
מטפל בקמטים ובקפלים
מעודד יצירת קולגן עצמי לתוצאות טבעיות וארוכות טווח
מתאים גם לעיצוב וגם לקווי מתאר
מטשטש את סימני הגיל
מאפשר מראה טבעי יותר וצעיר יותר

אזורי הטיפול העיקריים ב-
אזור הרקות והגבות
עצמות לחיים
עיצוב האף
לחי
קמטים נזו-לביאלים
קו הלסת
סנטר
קווי המריונט

טיפול ייחודי הקיים בארבע אפשרויות

התלבטו עם הרופא המטפל בכדי לבחור את האפשרות הטובה ביותר עבורכם

 3שנים

 4שנים

שנתיים

שנה

שאלות ותשובות:
האם

מצריך ) (TESTמוקדם?

לא ,הבטיחות של
באופן מלא על ידי הגוף.

הודגמה ונבחנה ,אפשר לעבור טיפול באופן מיידי ,החומר נספג

כמה זמן אורך הטיפול?

הטיפול אורך  30דקות ומאפשר לך לחזור באופן מיידי לחיי היומיום.

כמה זמן ימשכו התוצאות?

התוצאות המיידיות ,טבעיות וחלקות תתקבלנה מיד עם סיום הטיפול.
שהומלץ לך על ידי הרופא.
הן תימשכנה בין שנה לארבע שנים ,תלוי בסוג ה-

כמה טיפולים צריך?

דרוש טיפול אחד בכדי להשיג תוצאות מיידיות ותיקון ארוך טווח ולכן זה טיפול
עם
עם יחסי עלות -תועלת מצויינים ,הנותן ערך מירבי עבור התשלום.

מה עלי לעשות לאחר הטיפול?

מומלץ להימנע מאמבטיה חמה ופעילות גופנית מאומצת  24שעות לאחר הטיפול
ולהימנע מחשיפה לשמש ולקרני  UVלשבוע לפחות אחרי הטיפול.

האם יש תופעות לוואי?

כמו בכל הזרקה יכולות להיות תופעות מקומיות כמו אדמומיות ,נפיחות וסימנים כחולים.
למידע נוסף אנא צור קשר עם הרופא.
שימו לב ,האמור לעיל אינו מחליף ייעוץ עם רופא מומחה,
תמיד כדאי להתייעץ עם מומחה לגבי תכנון הטיפול וההמלצות לגביו.

הבחירה המושלמת עבור אלו שמחפשים:
תוצאות מיידיות נראות לעין
טיפול בטוח ויעיל
רענון והידוק העור דרך גירוי טבעי של הקולגן העצמי
טיפול ארוך טווח שאינו מצריך טיפולים נוספים לשמירה על תוצאות
מראה טבעי ורענן
טיפול כדאי משיקולי עלות-תועלת

תוכלו לגלות ולקרוא עוד על

באתרwww.ellanse.com :

טיפול בקמטים נזולביאלים ,סנטר וקווי מריונטות בM -
לאחר שנה

לפני הטיפול

לאחר חודשיים

לפני הטיפול

לאחר  3שבועות

לפני הטיפול

לאחר שנה

לפני הטיפול

לאחר שנתיים

לפני הטיפול

לאחר הטיפול

לפני הטיפול

לאחר הטיפול

לפני הטיפול

03-9043433
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