
Μ έσα σε μια διαρκή αναζήτη-
ση για την τέλεια εικόνα, χιλιάδες 
θεραπείες υπόσχονται ένα αψεγά-
διαστο σώμα χωρίς κυτταρίτιδα. 
Στην τελική αναμέτρηση όμως 
νικητής τελευταία φαίνεται πως 
αναδεικνύεται μια νέα θεραπεία 
βασισμένη στη δράση των θερα-
πευτικών υπερήχων.
Οι υπέρηχοι θερμαίνουν τις 
ίνες κολλαγόνου και ελαστί-
νης επιφέροντας αύξηση του 
αριθμού τους και αναδιάταξη 
αυτών. Με αυτόν τον τρόπο 
μειώνεται το εύρος των λιπο-
θαλάμων -υπεύθυνων για την 
εμφάνιση κυτταρίτιδας- στον 
υποδόριο ιστό, τονώνεται ο δερμο-

επιδερμικός σύνδεσμος και αυξάνε-
ται η συνεκτικότητα της επιδερμίδας.

Τα αποτελέσματα της θεραπείας ενισχύο-
νται σημαντικά όταν αυτή συνδυάζεται με 
θεραπείες με φύκια τα οποία προκαλούν 
διαστολή των αγγείων και των πόρων της 
επιδερμίδας καθιστώντας την διαπερα-
τή από έναν μεγάλο αριθμό μεταλλικών 
στοιχείων και θρεπτικών συστατικών όπως 
ιώδιο, σίδηρο, ψευδάργυρο, πλαγκτόν 
κ.α.
Συγχρόνως αποκαθιστούν την αιμάτωση 
και την επαρκή τροφοδότηση του ιστού με 
οξυγόνο ενώ διευκολύνουν την αποβολή 
συσσωρευμένων υγρών και τοξινών μέσω 
του λεμφικού συστήματος
Έτσι με τη συνδυαστική δράση υπερήχων 
και μεταλλικών στοιχείων βελτιώνεται η 
επιφάνεια του δέρματος, επιτυγχάνεται 
τοπική σύσφιξη και ανανέωση του ιστού 
καθώς και σημαντική μείωση της περιφέ-
ρειας στις προβληματικές περιοχές.
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Μεσοθεραπεία

Συμβουλές Ομορφιάς

Όλα όσα θα θέλατε να 
μάθετε για τη σιλικόνη

Γυναίκες και άνδρες 
που θαυμάζουμε
Μεταμόσχευση 

μαλλιών και όχι μόνο 

Συχνές ερωτήσεις 
σχετικά με την 

μεγέθυνση μαστών
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Τι είναι η 
γήρανση του δέρματος

Λεξιλόγιο αισθητικής ιατρικής

σελ 4

Δύο νέες θεραπείες δέρματος άρχισαν να εφαρμόζονται στην ΜΟΡΦΗ. 
Η μια από αυτές βασίζεται στην χορήγηση αντιοξειδωτικών ουσιών στο δέρμα για την αντι-
μετώπιση της φθοράς που υφίσταται από τις ελεύθερες ρίζες (δείτε σχετικό άρθρο).
Η δεύτερη αποτελεί μια αντιγηραντική θεραπεία για το ώριμο δέρμα, με πλήρη ένδειξη το 
μεσογειακό δέρμα της Ελληνίδας.
Και οι δύο πραγματοποιούνται με τη χρήση cosmeceuticals, ειδικών δηλαδή προϊόντων 
για ιατρικές θεραπείες.

Παγκόσμιο συνέδριο αισθητικής χειρουργικής
             Μελβούρνη

Στις 10-19 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στη μακρινή Μελβούρνη της Αυστραλίας το 19ο Πα-
γκόσμιο Συνέδριο Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής (ISAPS) 

Η ISAPS, ιδρύθηκε το 1970 στα Ηνωμένα Έθνη και αναγνωρίζεται ως η κορυφαία διεθνής 
επιστημονική εταιρεία αφιερωμένη στην υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και επιμόρφωση 
των αισθητικών πλαστικών χειρουργών. Το συνέδριο παρακολούθησαν πάνω από 1,200 
πλαστικοί χειρουργοί από όλο τον κόσμο μεταξύ των οποίων και Έλληνες.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο πλαστικός χειρουργός κ. Σπύρος Ιωαννίδης, ως 
προσκεκλημένος ομιλητής, παρουσίασε στους συνέδρους την τεχνική που έχει ανα-

πτύξει για την ανόρθωση των γλουτών και αποκαλείται “The greek tanga lift”. 
Πρόκειται για μια τεχνική με τομές ψηλά στους γλουτούς, κοντά στη σχισμή, που κρύ-

βονται από τα μικροσκοπικά μοντέρνα εσώρουχα. Η τεχνική αυτή συμβάλλει όχι μόνο στην 
ανόρθωση αλλά και βελτίωση του σχήματος των γλουτών.

Με την ευκαιρία του Συνεδρίου είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε ότι:
•   Η παρουσία των Ελλήνων πλαστικών χειρουργών γίνεται ολοένα και πιο έντονη σε διεθνές επίπεδο
•   Oι Έλληνες πλαστικοί χειρουργοί είναι πολύ ενημερωμένοι στις νέες εξελίξεις και τεχνικές και όχι μόνο δεν 

υπολείπονται σε τίποτα από τους διεθνείς συναδέλφους τους αλλά, σε πολλές περιπτώσεις, υπερτερούν 
σε γνώσεις και επιδεξιότητα.

•   Στον τομέα των “medical spas” (ιατρικών χώρων που παρέχουν μια ολιστική προσέγγιση στον συνδυα-
σμό υγεία – ομορφιά), η Ελλάδα είναι, παράλληλα με τις Η.Π.Α, πρωτοπόρος.

Δύο νέες θερραπαπ ίείες δ δέέρματος ς άράρχιχισασ ν να εφαφααρμρμρμόζό ονται στην ΜΜΟΡΟΡΡΟ ΦΗΦΗΦΗ. ..

Μ Τα αποτελέσματα της θεραπείας ενισχύο-

Νέες Θεραπείες ∆έρματος

Ιδιοκτησία ΜΟΡΦΗ. Απαγορεύεται η πάσης φύσεως αναπαραγωγή. ∆ιανέμεται δωρεάν στους επισκέπτες και τους ενδιαφερόμενους για τις υπηρεσίες της “Μορφής” μόνο.

Οι  υπέρηχοι  στην  υπηρεσία  του 
σώματος  και  της  κυτταρίτ ιδας



Editorial
∆εν γνωρίζω για εσάς, όμως 
εγώ ενοχλούμαι αφάνταστα 
με την πληθώρα φθηνών 
και άχρηστων μηνυμάτων 
με τα οποία βομβαρδιζόμα-
στε καθημερινά.
Μηνύματα που συμβάλουν 
στη δημιουργία ξενόφερτων 
αντιλήψεων, στην καταξίω-

ση του εύκολου πλουτισμού, στην ισοπέδωση των αξιών, σε 
ένα υπερφίαλο τρόπο ζωής όπου σαν πρότυπα προβάλλονται 
οι «μοντέλες» και οι τραγουδιστές της μιας σαιζόν.
Ανάμεσα σε τόση πληροφόρηση, ξεχώρισα ένα ιδιαίτερο 
κείμενο που διάβασα τώρα τελευταία. Παραθέτω αποσπά-
σματά του:

Το τελευταίο μήνυμα 

«Αγαπητά μου παιδιά,
Αν υπάρχει κάτι στη ζωή μας που δεν τιθασεύεται, αυτό 
είναι η αέναη κίνηση του χρόνου. Το σήμερα γίνεται 
χθες εν ριπή οφθαλμού, και το αύριο σήμερα και χθες. 
Κι εμείς παρασυρόμεθα προς το τέρμα της πορείας μας, 
εκόντες άκοντες, παρακολουθούντες τα γεγονότα που 
περνούν από μπροστά μας, χωρίς αναστρέψιμη ελπίδα. 
Αυτή, είναι η μοίρα των θνητών. Κι αλίμονο εκείνους 
που δεν έχουν ακόμη βρει την απάντηση στο πρόβλημα 
του θανάτου.»…..
«Μακάριοι οι έχοντες προοπτική αιωνιότητας στη ζωή 
τους. Αλλιώς είναι σάρκες, έκδοτοι σε πάθη αμαρτίας, 
πρόθυμοι για κάθε τι που ευτελίζει την ύπαρξή μας. Ο 
κόσμος θα ήταν διαφορετικός αν κάθε άνθρωπος θυμό-
ταν τη θεία καταγωγή του και ευθυγράμμιζε τη ζωή του 
με τις αρχές που απορρέουν από αυτή. ∆υστυχώς όμως, 
αυτό δεν συμβαίνει.»…..
«Κανείς ασφαλώς δεν θέλει να ζει σε ένα κόσμο 
παρακμής, αντιφάσεων, αλληλοσυγκρουόμενων συμ-
φερόντων, αδικίας και αμοραλισμού. Η κατάσταση δεν 
αλλάζει μηχανικά και μαγικά. Χρειάζονται να πολλα-
πλασιασθούν οι άνθρωποι που κάνουν Αντίσταση.»
«∆ιδάξτε στα παιδιά σας την αλήθεια, όπως την εβίωσαν 
οι αείμνηστοι Πατέρες μας. Ο λαός μας ξέρει να υπερα-
σπίζεται τα ιερά και τα όσια του. 
Το έχει κατ’επανάληψιν αποδείξει.»

Με πατρική αγάπη και ευχές
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
Ο ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ»

Αποσπάσματα από την ομιλία του την ημέρα της 
Πρωτοχρονιάς 2008

   Μαρία Ιωαννίδου

από την 
Audrey Hepburn

Αθήνα:  Λ. Κηφισίας 164, 115 25, Ψυχικό Τηλ. 210 6729900-2

Λ. Ποσειδώνος  36, 175 61, Π. Φάληρο Τηλ. 210 9810775

Θεσ/νίκη:  Κρήτης 85 & Βούλγαρη, 546 55 Τηλ. 2310  302103

e-mail: info@morphe.gr
Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: 

www.morphe.gr

για τη σιλικόνηγγγια τη σιλικόνηΌλα όσα θα θέλατε να μάθετε

1. Tι είναι η σιλικόνη;
Η σιλικόνη προέρχεται από το 
πυρίτιο (silicon), ένα μεταλλο-
ειδές που όταν ενωθεί με οξυ-
γόνο παράγει διοξείδιο του 
πυριτίου (silica). Στην ουσία 
το πυρίτιο είναι το δεύτερο 
σε αφθονία, μετά το οξυγό-
νο, στοιχείο στη γη. Όταν το 
διοξείδιο του πυριτίου ενωθεί 
με άνθρακα, σε υψηλή θερ-
μοκρασία, προκύπτει η σιλι-
κόνη(silicone)
Με περαιτέρω επεξεργασία 
της σιλικόνης προκύπτουν 
διάφορα πολυμερή, γνω-
στά ως σιλικόνια, σε μορφή 
υγρού, γέλης ή λαστιχώδους 
σύστασης.
∆ιάφορες σιλικόνες χρησι-
μοποιούνται σε λιπαντικά και 
λάδια καθώς επίσης σε λά-
στιχο σιλικόνης. Υπάρχουν 
σε πολλά είδη σπιτιού όπως 
σε αντιϊδρωτικά, σαπούνια, 
λοσιόν, επεξεργασμένες τρο-
φές, λοσιόν χεριών και μαυρί-
σματος, ακόμη και στην τσί-
χλα. Η επιτροπή τροφίμων και 
φαρμάκων των Η.Π.Α. (FDA) 
έχει εγκρίνει τη χρήση πολ-
λών ιατρικών συσκευών από 
σιλικόνη, όπως π.χ. βαλβίδες 
καρδιάς και σε ενθέματα 
(προσθήκες) για μεγέθυνση 
των μαστών.

2. Τι είναι τα ενθέματα 
(προσθήκες) σιλικόνης
Τα ενθέματα σιλικόνης απο-
τελούνται από ένα κέλυφος 
λαστιχωτής σιλικόνης, το 
οποίο είναι γεμισμένο με ένα 
ορισμένο όγκο γέλης (ζελέ). 
Η επιφάνεια του ενθέματος 
μπορεί να είναι λεία ή τραχιά. 
Τα ενθέματα κυκλοφορούν 
σε διάφορα μεγέθη.

3. Οφέλη και Ρεαλιστικές 
Προσδοκίες
Το μέγεθος και το σχήμα του 
μαστού είναι σημαντικά και 
πρέπει να συζητηθούν εκτε-
νώς με τον πλαστικό χειρουρ-
γό. Το μέγεθος του σώματος 
σας καθώς και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του, συνήθως 
καθοδηγούν στην επιλογή του 
σωστού μεγέθους σιλικόνης. 
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι 
μαστοί διαφέρουν από γυναί-
κα σε γυναίκα, ακόμη και αν 
χρησιμοποιήθηκε το ίδιο μέ-
γεθος και σχήμα ενθέματος. 
Κάθε γυναικείο σώμα έχει τις 
ιδιαιτερότητές του. Ακόμα και 
οι μαστοί της ίδιας γυναίκας 
δεν είναι ακριβώς ίδιοι ο ένας 
με τον άλλο. Πρέπει επίσης να 
κατανοήσετε ότι οι γυναικεί-
οι μαστοί θα αλλάξουν με τα 
χρόνια και ότι το μέγεθος του 
μαστού σας σήμερα μπορεί 
να μην είναι αυτό που θα επι-
θυμείτε μετά από χρόνια.

4. Εγκυμοσύνη και Θηλα-
σμός
Τα ενθέματα σιλικόνης δεν 
επιδρούν καθόλου στην εγκυ-
μοσύνη ή το θηλασμό, ούτε, 
επηρεάζουν τα μωρά. Το μη-
τρικό γάλα αποτελεί την κα-
λύτερη τροφή για τα μωρά. Οι 
περισσότερες γυναίκες με εν-
θέματα θηλάζουν τα μωρά 
τους.

5. Στόχοι
Να έχετε ρεαλιστι-
κούς στόχους και 
να μην υποθέτετε 
ότι το πολύ μεγάλο 
στήθος ταιριάζει σε 
όλους τους σωματό-
τυπους. Οι μεγάλοι 
μαστοί (ενθέματα) 

που είναι δυσανάλογα μεγά-
λοι όχι μόνο θα χαλάσουν την 
αισθητική εικόνα του σώματος 
σας, αλλά θα σας δώσουν ένα 
«μανταμίστικο» στυλ.
Η καλύτερη λύση είναι να 
επιλέξετε ένα μέγεθος που 
ταιριάζει στο σώμα σας. Ο 
πλαστικός σας χειρουργός 
είναι σε θέση να σας καθο-
δηγήσει. Εμπιστευθείτε τον.

6. Ανοικτή επικοινωνία 
με το γιατρό
Να είσθε σαφείς και ειλικρινείς 
στη συζήτηση για το μέγεθος 
των μαστών που επιθυμείτε. 
Επιλέξτε φωτογραφίες 
από περιοδικά και δείξτε 
τις στο γιατρό σας. Εν-
νοείται ότι ο σωματό-
τυπος των γυναικών 
αυτών θα πρέπει 
να είναι παρόμοι-
ος με το δικό 
σας.

•  Για γοητευτικά χείλη, προφέρετε λέξεις καλοσύνης
•   Για όμορφα μάτια, κοιτάξτε να δείτε το καλό στους ανθρώπους.
•   Για λεπτή σιλουέτα, μοιράστε την τροφή σας με τους πεινα-
σμένους.

•   Για ωραία μαλλιά, αφήστε ένα παιδί να τα χαϊδέψει μια φορά 
τη μέρα.

•   Για ελκυστικό βάδισμα, περπατήστε με τη γνώση ότι ποτέ δεν 
πoρεύεστε μόνοι σας.

Η ομορφιά μιάς γυναίκας δε βρίσκεται στα ρούχα που φορά, στο 
σώμα που περιφέρει, ή στον τρόπο που χτενίζεται. Η ομορφιά μιας 
γυναίκας πρέπει να είναι ορατή μέσα από τα μάτια της, γιατί αυτά 
είναι η είσοδος της καρδιάς της, το μέρος που κατοικεί η αγάπη.
Η ομορφιά μιάς γυναίκας δεν είναι στα χαρακτηριστικά του προ-
σώπου της αλλά αυτή που αντανακλάται από την ψυχή της.
Είναι η φροντίδα που προσφέρει με αγάπη, το πάθος που επι-
δεικνύει. Η αληθινή ομορφιά μιάς τέτοιας γυναίκας μεγαλώνει 
με το χρόνο...

“Breakfast at Tiffany’s”
“Sabrina”, “My fair lady”

Η αξέχαστη, βραβευμένη με 2 Oscar, σύμβο-
λο της αριστοκρατικής ομορφιάς Audrey 
Hepburn έλαβε πάνω από 50 βραβεία και 
διεθνείς αναγνωρίσεις για την προσφο-
ρά της στην κινηματογραφική βιομηχανία, 
αλλά και για την δεύτερη καριέρα της σα 

∆ιεθνής Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της 
UNICEF.

Ευχαριστούμε τον καλό φίλο κ. Νίκο Μωραϊτάκη για το υλικό.

Συμβουλές Ομορφιάς



Γυναίκες  …. Και  άνδρες  που   θαυμάζουμε

Ερώτηση: Είμαι καλή υποψήφια για να 
μεγεθύνω τους μαστούς μου;

Απάντηση:  Eάν συντρέχει ένας από τους 
παρακάτω λόγους, τότε σίγουρα είστε 

καλή υποψήφια.
• Σας ενοχλεί η εμφάνισή τους, νομίζετε ότι είναι πολύ 
μικροί. 
•  Ρούχα που εφαρμόζουν ωραία στην περιφέρειά σας 

είναι φαρδιά στο ντεκολτέ
• Δεν αισθάνεστε άνετα με μαγιό
• Οι μαστοί σας μίκρυναν μετά από εγκυμοσύνες
•  Η μείωση του βάρους σας είχε σαν αποτέλεσμα να 

αλλάξει το μέγεθος και το σχήμα των μαστών σας
•  Ένας από τους δύο μαστούς σας είναι φανερά μεγα-

λύτερος από τον άλλον

Ερώτηση:  Πως θα πραγματοποιηθεί η 
εξέταση από τον πλαστικό χειρουργό;
Απάντηση:  Ο πλαστικός χειρουργός θα 
εξετάσει τους μαστούς σας και θα πάρει 

το ιατρικό ιστορικό σας. Θα εκτιμήσει ορισμένους 

παράγοντες όπως την ποιότητα του δέρματος σας. 
Εάν οι μαστοί σας είναι χαλαροί, πιθανόν να συστή-
σει να συνδυάσετε τη μεγέθυνση των μαστών σας με 
ανόρθωση. Πρέπει να είστε διατεθειμένες να συζητή-
σετε μαζί του το ιατρικό ιστορικό σας με ειλικρίνεια. 
Θα του αναφέρετε αλλεργίες, ιατρικές θεραπείες και 
φαρμακευτική αγωγή που πιθανόν ακολουθείτε. Εάν 
υπάρχει ιστορικό καρκίνου του μαστού στην οικο-
γένειά σας πιθανό να σας ζητηθεί να προσκομίσετε 
μαστογραφία

Ερώτηση:  Πόσο θα διαρκέσει το αποτέ-
λεσμα της επέμβασης μεγέθυνσης των 
μαστών;
Απάντηση:  Εκτός από την περίπτωση 

δημιουργίας κάψας στο ένθεμα, η οποία μπορεί να 
απαιτήσει χειρουργική αποκατάσταση, τα αποτελέ-
σματα θα διαρκέσουν πολύ καιρό. Καθώς μεγαλώνετε 
τα συμπτώματα της γήρανσης ίσως επιφέρουν μικρές 
αλλαγές στο μέγεθος και το σχήμα των μαστών σας. 
Εάν, μετά από χρόνια, δεν σας αρέσει το σχήμα τους, 
μπορείτε να επιλέξετε ένα «lifting» των μαστών σας για 
πιο νεανική μορφή τους. 

Ερώτηση:  
Είναι απα-
ραίτητο να 

διατηρώ επαφή με τον 
πλαστικό χειρουργό;
Απάντηση:  Πρέπει να 
επισκέφθεστε τον πλαστικό 
χειρουργό σας σε τακτικά 
διαστήματα για επανεκτίμηση 
των αποτελεσμάτων. Ο ίδιος θα 
σας υποδείξει να υποβάλλεστε σε 
μαστογραφία, ανάλογα με την 
ηλικία σας. Να θυμάστε ότι η σχέ-
ση σας με τον πλαστικό χειρουρ-
γό δεν τελειώνει την ημέρα της 
επέμβασης. Εάν έχετε απορίες 
ή επιθυμείτε περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με 
τα ενθέματα, ο γιατρός 
σας είναι ο πλέον κατάλ-
ληλος να σας τις δώσει.

Μεσοθεραπεία!
Από την Ευσταθία  Μπούκιου, Ιατρό, 
συνεργάτη της ΜΟΡΦΗΣ

Η  μεσοθεραπεία εφαρμόστηκε για πρώτη 
φορά από το Γάλλο Μichel Pistor το 1952 και 
αναγνωρίστηκε από τη Γαλλική Ιατρική Ακαδη-
μία, ως θεραπευτική μέθοδος το 1987.
Είναι μία μέθοδος κατά την οποία διοχετεύονται 
μικρές ποσότητες φαρμακευτικών ουσιών σε 
ένα ορισμένο σημείο του σώματος, με μικρές 
ενέσεις στο χόριο (το μεσαίο στρώμα του 
δέρματος). Η τεχνική αυτή βρίσκει εφαρ-
μογή σε διάφορες ιατρικές ειδικότητες.
Ειδικά στην Αισθητική Ιατρική η τεχνική 
αυτή χρησιμοποιείται για τον εμπλουτι-
σμό του δέρματος με βιταμίνες, αντιο-
ξειδωτικές ουσίες, μέταλλα, ένζυμα και 
αμινοξέα τα οποία τρέφουν το δέρμα , 
το αναζωογονούν, προωθούν την πα-
ραγωγή ελαστίνης και κολλαγόνου, 
βελτιώνουν τη μικροκυκλοφορία 
και οξυγονώνουν τα κύτταρα. Αν 
προστεθεί και υαλουρονικό οξύ 
στο παραπάνω μείγμα κρατά το 
νερό στους ιστούς, με αποτέλε-
σμα τη βαθειά ενυδάτωση του 
δέρματος. Έτσι διατηρείται υγιές 
και αστραφτερό μειώνοντας και 
προλαμβάνοντας τις φθορές από 
τις επιδράσεις του περιβάλλοντος.

Η θεραπεία είναι ανώδυνη γιατί γίνεται με πολύ 
λεπτές βελόνες και ειδική συσκευή, η οποία 
επιτρέπει την ταχεία επαναλαμβανόμενη έγ-
χυση δραστικών ουσιών, σε όλη την επιφάνεια 
του δέρματος, στην περιοχή του σώματος που 
εφαρμόζεται η θεραπεία.
Μπορεί να εφαρμοστεί ΚΑΙ ως πρόληψη ΚΑΙ ως 
αντιμετώπιση αισθητικών προβλημάτων όπως χα-
λάρωση, γήρανση, ρυτίδες, στο λαιμό, στο πρό-
σωπο, και σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος 
υπάρχει ανάγκη. 

Η ίδια τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί για 
την καταπολέμηση της κυτταρίτιδας χρη-
σιμοποιώντας ουσίες όπως προκαΐνη, 
πεντοξυφυλλίνη υαλουρονιδάση και 
φωσφατιδιλχολίνη, οι οποίες έχουν 
λιπολυτικές, αγγειοσυσταλτικές συ-
σφικτικές, και αποιδηματικές ιδιότητες 
γιατί βελτιώνουν την κυκλοφορία, 
αποδομούν τα λιποκύτταρα και βοη-
θούν στην αποβολή τοξινών. 
Είναι μια ασφαλής μέθοδος που 
μπορεί να εφαρμοστεί σχεδόν σε 

όλους τους ανθρώπους και σε 
όλες τις εποχές του χρόνου, 
ανεξάρτητα από το χρώμα 
της επιδερμίδας. Μπορεί να 
συνδυαστεί και με άλλες 
θεραπείες απολέπισης ή 
σύσφιξης (π.χ. ραδιοσυχνό-
τητες) για πιο γρήγορα και 

καλύτερα αποτελέσματα.
Τηλεφωνήστε μας για περισσό-

τερες πληροφορίες

Όταν κανείς πρω-
τοβλέπει τη Μαρία, 
νομίζει πως έχει να 
κάνει με μια πολύ 
εύθραυστη παρου-
σία. 
Μεγάλο λάθος! Η Μα-

ρία είναι μια λιλιπούτεια 
βόμβα ενέργειας!

Μικροσκοπική, με γαλάζια μά-
τια που θυμίζουν Julie Christie, βρίσκεται εδώ και 
χρόνια στο πλευρό του κ. Σπύρου Ιωαννίδη, δί-
πλα στην άλλη ξανθιά Μαρία της ζωής του, τη 

γυναίκα του Μαρία Ιωαννίδη.
Αεικίνητη, αντιμετωπίζει τους πάντες με χαμό-
γελο και ευγένεια που δεν είναι προσποιητά, 
αλλά πηγάζουν από την ψυχή της. Η συνηθι-
σμένη εικόνα της είναι με 2 ακουστικά στα χέ-
ρια κι ένα χαμόγελο στα χείλη.
Είναι πάντα πρόθυμη να συμπαρασταθεί σε 
όσους έχουν ανάγκη, δεινοπαθούντες, ηλικιω-
μένους, άρρωστους, μέχρι ...ερωτικά απογοη-
τευμένους, εκτός από τα τρία παιδιά της και τα 
τρία εγγόνια της.
Μολονότι ο γλυκός λόγος δεν λείπει ποτέ 
από τα χείλη της, διοικεί τους γύρω της με 

πυγμή στρατηγού!
Η Μαρία γεννήθηκε στον Πύργο, σπούδασε 
εργοδηγός, και γνώρισε το σύζυγό Γιάννη 
Σαρταμπάκο στη δουλειά. Εργάσθηκαν μαζί 
στην Σαουδική Αραβία και από το 1991 αποτε-
λεί στέλεχος της ομάδας της ΜΟΡΦΗΣ.

Τις ελεύθερες της ώρες οδηγεί χιλιόμετρα μέ-
χρι την Πύλο για να συναντήσει τον σύντροφο 
της, κάνει κολυμβητήριο και βρίσκει το χρόνο 
να μαγειρέψει τις πιο πολύπλοκες συνταγές 
γιατί είναι πραγματικά χρυσοχέρα: ράβει, κε-
ντάει, πλέκει!

    ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΤΑΜΠΑΚΟΥ – ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Ε ώ ΕίΕί λήλή ήή
παράγοντες όπως την ποιότητα του δέρματος σας. 
Εά ί ί λ ί θ ό ή Ε ώ

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την μεγέθυνση μαστών
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Μεταμόσχευση 
Μαλλιών  
         …και όχι μόνο
Η Μεταμόσχευση μαλλιών έχει πια καθιερωθεί στην ιατρι-
κή επιστήμη και στην κοινωνία σα μια ασφαλής και επιτυ-
χής μέθοδος αντιμετώπισης της αλωπεκίας. Εκατομμύρια 
άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, εμπιστεύονται κάθε χρόνο 
τους ειδικούς για να βελτιώσουν την εικόνα τους και να το-
νώσουν την αυτοεκτίμησή τους.
Εκτός όμως από τις περιοχές του τριχωτού της κεφαλής, η 
μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί  και σε άλλες περιοχές του 
σώματος, όπως π.χ. στα φρύδια, τα γένια, το άνω χείλος 
(μουστάκι) και το εφήβαιο(bikini). Επίσης μπορεί να εφαρ-
μοστεί σε περιοχές που έχουν υποστεί εγκαύματα καθώς και 
σε ουλές.
Ειδικά για τις γυναίκες, ένα επιτυχημένο 
και ταιριαστό στο πρόσωπό μας σχή-
μα φρυδιών μπορεί να το στολίσει, 
χωρίς να χρειάζεται να καταφεύ-
γουμε σε καθημερινό μακιγιάζ, 
διαδικασία που απαιτεί χρόνο 
και επιδεξιότητα. Ιδανική λύση 
για το καλοκαίρι που έρχεται.
Η μεταμόσχευση πραγματοποι-
είται με τοπική αναισθησία και 
δεν απαιτεί παραμονή σε νοσο-
κομείο ή κλινική.



Aικατερίνη Τάτση, Ιατρός, Συνεργάτης της ΜΟΡΦΗΣ

Τι είναι η γήρανση του δέρματος

Για περισσότερες πληροφορίες και έγκυρη ενημέρωση για τις θεραπείες που αναφέ-
ρονται στο τεύχος αυτό, μπορείτε να απευθυνθείτε στους ειδικούς της Μορφής, ή να 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.morphe.gr

λ ε ξ ι λ ό γ ι ο
αισθητικής ιατρικής
Άλγουσα λιποδυστροφία = κυτταρίτιδα
Άλγος = πόνος
Ανισομαστία = όταν ο ένας μαστός δεν είναι συμμετρικός με τον άλλο
Afa’s = Ακρώνυμο του Alfa Filaggrin  Antioxidants
AHA’S  = Aκρώνυμο του Alpha Hydroxy acids, συνήθως γλυκολικό οξύ ή άλλο οξύ που 
παράγεται από φρούτα.  Ισχυρά, σταθερά αντιοξειδωτικά, ευεργετικά για την ακμή, φωτο-
γήρανση κ.α. καταστάσεις του δέρματος
ASAPS = American Society of Aesthetic Plastic Surgery- Αμερικανική εταιρεία Αισθητι-
κής Πλαστικής Χειρουργικής
Ascorbyl palmitate = Λιποφιλική μορφή της βιταμίνης C
Β - υδροξυοξέα =Απολεπιστικοί παράγοντες όπως τα AHAs αλλά λιγότερο ερεθιστικοί 
Botox = Εμπορική ονομασία σκευάσματος με βοτουλινική τοξίνη για την βελτίωση των 
ρυτίδων έκφρασης
Γαλακτικό οξύ = Συντελεί στη μείωση των συνεπειών της φωτογήρανσης 
Γυναικομαστία = Xειρουργική επέμβαση με τη μέθοδο της  ιστικής αναρρόφησης
Cellulite = Kυτταρίτιδα
Cosmeceuticals = Φαρμακοκαλλυντικά. Προϊόντα φροντίδας που χρησιμοποιούνται 
σε ιατρικές θεραπείες δέρματος και δε πωλούνται στο λιανεμπόριο
Dermabrasion = Δερμαπόξεση-χειρουργική αποφλοίωση δέρματος. Ενδείκνυται για 
ουλές, βαθιές ρυτίδες , κ.λ.π.
Dysport = Εμπορική ονομασία σκευάσματος με βοτουλινική τοξίνη για τη βελτίωση 
των ρυτίδων έκφρασης
Εκχυμώσεις = μελανιές
Ενδοσκοπικό lifting  =Ρυτιδεκτομή με χρήση ενδοσκοπίου
Ενδερμολογία =Μέθοδος για την αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας και του τοπικού 
πάχους
Ενέσιμα εμφυτεύματα = Ενέσεις με συστατικά που χρησιμοποιούνται για να γεμί-
ζουν τις βαθιές ρυτιδώσεις του δέρματος, κυρίως στη ρινοχειλική περιοχή
Electrolysis = Διαδικασία αποτρίχωσης 
F.R.C.S.  = Σύνοψη των λέξεων Fellow Royal College of Surgeons. Τίτλος χειρουργικός 
που αποκτάται μετά από επιτυχή δοκιμασία
Filaggrin based Antioxidants = Αμινοξέα, ιδιαίτερα ωφέλιμα στις δυσχρωμίες 
του δέρματος. Χρησιμοποιούνται και σαν κύριο συστατικό φαρμακοκαλλυντικών 
HGF  =  (Human Growth Factor) Πρωτεΐνες και ορμόνες που παράγονται από το σώμα 
και ρυθμίζουν την διαίρεση των κυττάρων και την αναπαραγωγή τους, τα κάνουν να ζουν 
περισσότερο
ISAPS = International Society of Aesthetic Plastic Surgery. Διεθνής Εταιρεία Αισθητικής 
Πλαστικής Χειρουργικής
Κάνουλα (canula) = Χειρουργικό εργαλείο για αναρρόφηση του τοπικού λίπους
Κλίμαξ Fitzpatrick = Μέτρο κατάταξης τύπου δέρματος ανάλογα με το χρωμα-
τισμό του
Λιποαναρρόφηση = Χειρουργική επέμβαση για την οριστική αντιμετώπιση του 
τοπικού λίπους
Λιπόλυση/ Lipolysis = Ενέσιμη θεραπεία για την εξάλειψη του τοπικού λίπους
Μαστοπηξία = Χειρουργική επέμβαση ανόρθωσης των μαστών 
Μέθη = Είδος αναισθησίας
Microdermabrasion = Ιατρική, μη χειρουργική, μέθοδος αποφλοίωσης του δέρματος
Οίδημα  = πρήξιμο
Panthenol = Μορφή της βιταμίνης Β
Peeling = Διαδικασία αποφλοίωσης του δέρματος
Ρυτιδεκτομή =Χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης της χαλάρωσης των ιστών 
του προσώπου (λίφτινγκ, face lift)
Σκληροθεραπεία =Eνέσιμη μέθοδος αντιμετώπισης των ευρυαγγειών των κάτω 
άκρων
Σπίλος = Ελιά 
Sul  = Iατρική χημική αποφλοιωτική θεραπεία, ενδείκνυται ιδιαίτερα για θαμπά, υπερ-
χρωματισμένα δέρματα
Tanga lift  = Χειρουργική μέθοδος ανόρθωσης γλουτών
Υαλουρονικό οξύ = Φυσικό υδρόφιλο συστατικό που εγχέεται με λεπτές ενέσεις 
στο δέρμα για να αντιμετωπίσει και να γεμίσει τις ρυτίδες αλλά και να αυξήσει τον όγκο 
των χειλιών
Φωτοανάπλαση = ιατρική μέθοδος ανάπλασης δέρματος με χρήση παλμικού φωτός
Ωτοπλαστική  = Χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση των αυτιών

Η ενδογενής γήρανση είναι μία συνεχής 
διαδικασία η οποία φυσιολογικά ξεκινάει 
από τη δεκαετία των 20. Οι ίνες κολλα-
γόνου μειώνονται περίπου κατά 1% κάθε 
χρόνο ξεκινώντας από αυτήν την ηλικία, 
ενώ η ατροφία του χόριου και η ελάτ-
τωση του αριθμού των ινοβλαστών έχει 
σαν αποτέλεσμα και την μειωμένη παρα-
γωγή ελαστίνης. Το εύρος της φυσιολο-
γικής απολέπισης της επιδερμίδας μειώνε-
ται όπως και ο ρυθμός αναγέννησης των 
κυττάρων.
Αν και οι αλλαγές αυτές ξεκινούν νωρίς, 
παρ’όλα αυτά, τα σημάδια της ενδογε-
νούς γήρανσης δε γίνονται ορατά παρά 
κάποιες δεκαετίες αργότερα και περιλαμ-
βάνουν την εμφάνιση ρυτίδων, λέπτυνση 
του δέρματος, απώλεια της ελαστικότη-
τας και σφριγηλότητας της επδερμίδας, 
ξηρότητα λόγω αδυναμίας συγκράτησης 
του νερού, αύξηση της τριχοφυίας στο 
πρόσωπο κ.α.
Ο βασικότερος κανόνας αντιμετώπισης 
της γήρανσης είναι η πρόληψή της. Όλα 
τα πρωτόκολλα αντιγήρανσης περιλαμβά-
νουν την προστασία από τον ήλιο, διακο-
πή του καπνίσματος, καλύτερη διατροφή 
και περιποίηση του δέρματος ανάλογα με 
τις ανάγκες του όπως αυτές καθορίζονται 
από την ηλικία.

Οι θεραπείες αντιγήρανσης περιλαμ-
βάνουν:
• Καθαρισμό του δέρματος
•  Απολέπιση με ένζυμα, AHA’S, AFA’S, 
μικροκρυστάλλους, για την απομάκρυν-
ση των νεκρών κυττάρων

•  Θεραπείες ενυδάτωσης με παράγο-
ντες όπως το υαλουρονικό οξύ, κερα-
μίδια και ελεύθερα λιπαρά οξέα που ει-
σάγουν και συγκρατούν το νερό στο 
εσωτερικό των κυττάρων

•  Αντιοξειδωτικές θεραπείες, που ενι-
σχύουν την άμυνα της επιδερμίδας ένα-
ντι της δράσης των ελευθέρων ριζών 
και του οξειδωτικού stress

•  Eνεργοποίηση του κολλαγόνου με χρή-
ση ραδιοσυχνοτήτων ή laser

Οι παραπάνω θεραπείες λειτουργούν κυ-
ρίως προληπτικά και θα πρέπει να ξεκινούν 
αρκετά νωρίς.
Όταν τα σημάδια της γήρανσης κάνουν 
την εμφάνισή τους μπορούμε να επιβρα-

δύνουμε αλλά και να αποτρέψουμε τη 
μόνιμη εγκατάστασή τους με εφαρμογή 
ενέσιμων σκευασμάτων όπως botox, υα-
λουρονικού οξέος ή μεσοθεραπεία μόνα 
τους ή σε συνδυασμό μεταξύ τους. Τέ-
λος οι διάφορες πλαστικές χειρουργικές 
επεμβάσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν 
ένα γηρασμένο δέρμα προσφέροντας 
ανόρθωση αυτού, χωρίς όμως να αλλά-
ξουν την υφή του ή τη βλάβη των στιβά-
δων του. 
Η πρόληψη επομένως είναι και η “θερα-
πεία” της φυσιολογικής γήρανσης.

Θυμηθείτε
Μόνο ένα πράγμα μπορεί να θεραπεύσει 
κάθε πρόβλημα κι αυτό είναι η αγάπη που 
τρέφετε για τον εαυτό σας. Αν δεν είστε 
πρόθυμοι να αγαπήσετε τον εαυτό σας 
σήμερα, τότε δεν πρόκειται να τον αγα-
πήσετε ούτε αύριο γιατί η δικαιολογία που 
προβάλλετε σήμερα θα υπάρχει και αύριο, 
ίσως και μετά από είκοσι χρόνια, ίσως ακό-
μα και ως το τέλος της ζωής σας. Αν λοι-
πόν θέλετε να βελτιώσετε την εμφάνιση 
σας ,τη ζωή σας ,σήμερα είναι η κατάλλη-
λη μέρα για να αγαπήσετε τον εαυτό σας 
ολοκληρωτικά!

Η γήρανση του δέρματος δεν είναι παρά το αποτέλεσμα της αθροιστικής δράσης δια-
φόρων δυσμενών παραγόντων.
Ανεξάρτητα από την αιτιολογία της διακρίνουμε δύο κυρίως τύπους,την ενδογενή που 
προκαλείται από την εκφύλιση των κυττάρων και έχει σχέση με την κληρονομικότητα και 
την εξωγενή που οφείλεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως την έκθεση στην 
υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου και στις επιβλαβείς συνήθειες της καθημερινότητας μας 
όπως το κάπνισμα, τη κατανάλωση αλκοόλ,το άγχος, επαναλαμβανόμενες κινήσεις έκ-
φρασης, τη διατροφή μας κ.α.
Απότοκος της αλόγιστης έκθεσης στον ήλιο αποτελεί η εμφάνιση φωτογήρανσης που 
χαρακτηρίζεται από ανομοιόμορφο χρωματικό τόνο, υπερμελάχρωση ή υπομελάχρωση, 
ρυτίδες, ηλιακές φακές, κίτρινες πλάκες, κέχρια και γενικευμένη ατροφία του δέρματος.
  


