
Βαρεθήκατε να ακούτε 
τη λέξη "αδυνάτισμα";

Η ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ.
Μελάνωμα αποκαλείται ένας κακοήθης όγκος του δέρματος που μπορεί 
να παρουσιασθεί από μια ελιά. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των μελα-
νωμάτων έχει αυξηθεί σημαντικά. Κάθε χρόνο, στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ 
γίνεται διάγνωση περίπου 1 εκατομμυρίου όγκων. Το κακοήθες μελάνωμα 

αποτελεί το 1% αυτού του είδους καρκίνου. Μολονότι, όταν 
διαγνωσθεί έγκαιρα, το μελάνωμα μπορεί να θεραπευθεί με 
επιτυχία 100%, υπάρχει μεγάλη θνησιμότητα από το είδος 
αυτού του καρκίνου, ιδιαίτερα σε άτομα νεαρής ηλικίας.

 
Η Ηλεκτρονική Χαρτο-
γράφηση των Σπίλων 
(ελιών) αποτελεί μια 
νέα διάσταση στην 
έγκαιρη και ακριβή 
διάγνωση του καρκί-
νου του δέρματος.

ΑΝΗΚΕΤΕ ΣΕ ΟΜΑ∆Α ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ; 

Ο καρκίνος του δέρματος απασχολεί όλους μας. 
Υπάρχουν όμως ορισμένοι παράγοντες που αυξά-
νουν την επικινδυνότητα σε ορισμένα άτομα
• Ύπαρξη πολλών μελαχρωματικών κηλίδων (όσο 
περισσότερες υπάρχουν, τόσο αυξάνεται η επι-
κινδυνότητα)

• Ιστορικό μελανώματος στην οικογένεια
• Παλαιό ιστορικό μελανώματος στο 
ίδιο το άτομο

• Ύπαρξη σπίλων διαμέτρου 
πάνω από 1 cm.

• Σοβαρά ηλιακά εγκαύ-
ματα, ιδιαίτερα κατά την 
παιδική ηλικία ή την εφη-
βεία.

 Συνιστάται συνεχής 
παρακολούθηση!

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ ΣΑΣ!
Η τεκμηρίωση, μέσω video, 
των σπίλων αποτελεί μια 
ασφαλή μέθοδο πρόληψης 
του καρκίνου του δέρμα-
τος. Με τη βοήθεια μιας 
βιντεοκάμερας, ο γιατρός 
δημιουργεί έναν ακριβή 
κατάλογο των σπίλων  του 
δέρματος ο οποίος περιέχει 
πανοραμικές όψεις του σώματός 
σας. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα 
να εντοπίζεται ο κάθε σπίλος.
Όσοι σπίλοι  χρειάζονται στενή παρακολούθηση  
φωτογραφίζονται ένας- ένας μέσω ψηφιακής 
τεχνολογίας με το  δερματοσκόπιο (μικρο-
σκόπιο δέρματος). Το δερματοσκόπιο 
παρέχει την δυνατότητα καταγραφής ορι-
σμένων χαρακτηριστικών σπίλων που δεν 
είναι ορατοί με άλλο τρόπο. Στη συνέ-
χεια την εικόνα επεξεργάζεται  ειδικό 
πρόγραμμα του υπολογιστή, αναλύοντας 
με 23 διαφορετικούς παραμέτρους που 
έχουν σχέση με το μελάνωμα. Σε λίγα δευ-
τερόλεπτα  παρέχεται μια συνολική εκτίμηση 
της επικινδυνότητας του σπίλου.
Το βοήθημα αυτό αυξάνει σημαντικά την ακρίβεια 
διάγνωσης του μελανώματος. Οι απεικονίσεις αποθηκεύ-
ονται ηλεκτρονικά, διευκολύνοντας μια ακριβή σύγκριση προηγουμένων 
φωτογραφήσεων με μεταγενέστερες. Ακόμη και η ελαχιστότερη αλλαγή 
μπορεί να εντοπισθεί και να εκτιμηθεί από τον γιατρό.
Ακόμη και σε άτομα με  μεγάλο αριθμό σπίλων στο σώμα τους, κανένας 
από αυτούς δεν θα περάσει απαρατήρητος, χάρη στην αποθήκευση κάθε 
απεικόνισης.

Η δερματοσκόπηση μπορεί να πραγματοποιηθεί όλες τις εποχές του 
χρόνου. Σας συνιστούμε όμως θερμά, να γίνει πριν την έκθεση σας 
στον ήλιο. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.
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                       ∆υσχρωμίες
           “ Tων φρονίμων 
                      τα παιδιά ”

Τιμή σε 
Έλληνα
πλαστικό 
χειρουργό

Γονιδιακή 
διαγνωστική

                  Power Plate
Χαλάρωση; 
        Όχι πια.

Είτε πρόκειται για την υγεία μας, είτε για την σωματική μας κατάσταση, 

είτε για την ομορφιά μας, η πρόληψη είναι σημαντικότερη από τη 

θεραπεία ή διόρθωση.

Σ’αυτό το τεύχος μας θα βρείτε χρήσιμη ενημέρωση για ενέργειες που μπορείτε να κάνετε για να δια-

γνώσετε έγκαιρα τον καρκίνο του δέρματος, να ενδυναμώσετε το σώμα σας, να προλάβετε την πρόωρη 

γήρανση γνωρίζοντας περισσότερα για το DNA σας, και να βελτιώσετε την χαλάρωση των ιστών σας. 

∆ιότι σήμερα έχουμε, ευτυχώς, τη δυνατότητα, να εμποδίσουμε, να καθυστερήσουμε ή και να ανατρέ-

ψουμε την εκδήλωση ορισμένων φαινομένων που δρουν ενάντια στην υγεία μας και την ομορφιά μας. 

Πρόληψη

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

σελ 2

σελ 3

σελ 4

E ν η μ ε ρ ω τ ι κ ό  τ ο υ  κ ο ι ν ο ύ  έ ν τ υ π ο

Χαρτογραφήστε τους σπίλους (ελιές) του δέρματός σας!



Οι πέντε βασικοί παράγοντες 
της ομορφιάς 

Αγαπητές φίλες 
και φίλοι,

Όσο μεγαλώνω, 
τόσο και 
αναθεωρώ τις 
αντιλήψεις μου 
περί γυναικείας 
ομορφιάς. Και 

έχω καταλήξει ότι η ομορφιά είναι ένας 
συνδυασμός παραγόντων. Μια γυναίκα, 
δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ωραία μόνο 
και μόνο γιατί είναι προικισμένη από τη 
φύση. Σημασία δεν έχει μόνο η εμφάνιση 
αλλά και ο τρόπος του «φέρεσθαι».

Η ομορφιά δηλαδή, χαρακτηρίζεται ως εξής: 

1.  Φυσική – Το σύνολο των 
χαρακτηριστικών του προσώπου και 
του σώματος μας, είτε είναι φυσικά, 
είτε οφείλονται σε παρεμβάσεις του 
πλαστικού χειρουργού ή της αισθητικού.

2.  ∆ιανοητική – Το μυαλό μας. 
Προσπαθούμε να το εκμεταλλευτούμε; 
Να το βελτιώσουμε; ∆ιαβάζουμε; 
Ενημερωνόμαστε; Μορφωνόμαστε;

3.  Συναισθηματική – Πως χτυπά η 
καρδιά σας; Πως λειτουργούν τα 
συναισθήματά σας; Μπορείτε να 
δίνετε αγάπη; Συμπονάτε τους γύρω 
σας; Συμπαραστέκεστε στον πόνο 
τους; Χαίρεστε με τις επιτυχίες τους; 
Συμμερίζεσθε τις αγωνίες τους;

4.  Ψυχική – Η ψυχή μας. Κι αυτή 
χρειάζεται την καλλιέργεια της. Έχει 
ηρεμία;

5.  Κοινωνική – Η συμμετοχή μας στις 
ανθρώπινες εκδηλώσεις και μ’ αυτό δεν 
εννοούμε τις κοσμικές εκδηλώσεις μόνο. 
Εννοούμε την ενεργό συμμετοχή στην 
καθημερινότητα, στην εργασία μας, στη 
γειτονιά μας, στην κοινότητά μας, στον 
κόσμο.

Εσείς πως «λειτουργείτε»; Είναι οι 
παραπάνω παράγοντες σε αρμονική 
ισορροπία μεταξύ τους;

  Μαρία Ιωαννίδου

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

«Των φρονίμων τα παιδιά, πριν…  πεινάσουν μαγειρεύουν»

•  Εσείς θα περιμένετε μέχρι να καλοκαιριάσει για να διορθώσετε τις 
σωματικές ατέλειες που σας ενοχλούν;

•  Θα νιώσετε ξανά άγχος και θυμό για τον εαυτό σας βλέποντας 
ότι με τίποτα δεν «μπαίνετε» στα καινούργια ρούχα που θα 
φιγουράρουν κατά το Πάσχα στις βιτρίνες;

•  Θα ξαναμετανιώσετε που δεν αρχίσατε την 
προσπάθεια νωρίτερα;

Τριχοφυΐα, περιττά κιλά, ψωμάκια, 
ευρυαγγείες, χαλάρωση είναι μερικά από 
τα ανεπιθύμητα στοιχεία της εμφάνισής 
μας που χρειάζονται χρόνο για να 
εξαλειφθούν ή να βελτιωθούν.
Αν αρχίσετε λοιπόν να φροντίζετε γι’ 
αυτά από τώρα, μπορείτε να χαρείτε την 
άνοιξη με ενισχυμένη αυτοπεποίθηση.

Tων Φρονίμων τα Παιδιά

Η γήρανση του δέρματός μας οφείλεται 
κυρίως στην έκθεση στον ήλιο. Οι κηλίδες 
στο πρόσωπο και τα χέρια αποτελούν ένα 
από τα κυριότερα αισθητικά προβλήματα 
της σύγχρονης γυναίκας και άνδρα.
 Το ανθρώπινο δέρμα οφείλει το χαρα-
κτηριστικό χρωματισμό του σε μια σκούρα 
χρωστική το οποίο ονομάζεται μελανί-
νη. Οι διαφορετικές ποσότητες της 
μελανίνης που υπάρχουν στο 
δέρμα μας είναι αυτές που 
καθορίζουν την απόχρωση που 
θα πάρει (αν θα γίνει δηλαδή 
σκούρο ή ανοιχτόχρωμο).
 Τα επιδερμικά κύτταρα όπου 
παράγεται η μελανίνη ονο-
μάζονται μελανοκύτταρα. 
Κύρια  λειτουργία της μελα-
νίνης είναι η προστασία του 
δέρματος από την ηλιακή 
ακτινοβολία  φιλτράροντας  
και απωθώντας τις βλαπτικές 
υπεριώδεις ακτίνες . Όταν 
το δέρμα μας εκτίθεται στον 
ήλιο ο μηχανισμός  άμυνάς 
του  σχηματίζει «ασπίδα προ-
στασίας», της οποίας το τελι-
κό αποτέλεσμα είναι αυτό που 
ονομάζουμε «μαύρισμα».
   Εκτός από την πυκνότητα  της 
μελανίνης, στο δέρμα υπάρχουν και 
επικεντρωμένες εστίες χρωστικής ουσίας 
οι οποίες χαρακτηρίζονται ως:
•  Εφηλίδες – Ελαφριές υπερχρώσεις που 
συνήθως δεν μεγαλώνουν. Οφείλονται 
σε τοπική σύνθεση της μελανίνης στην 
επιδερμίδα και συνήθως είναι κληρο-
νομικής  φύσεως. Εμφανίζονται ως επί 
των πλείστον σε εκτεθειμένα μέλη του 
σώματος, σε άτομα με ξανθά ή κόκκινα 
μαλλιά  και διεγείρονται με την έκθεση 

στον ήλιο.

•  Σπίλοι – Μεγαλύτερα 
συγκεκριμένα μορφώ-
ματα. Συνήθως απο-
τελούν φαινόμενο 
γήρανσης του δέρ-
ματος.   

• Μέλασμα – 
Καφετιές ή μαυρι-
δερές  κηλίδες, που 
επικεντρώνονται στις 
παρειές, πάνω από τα 
χείλη, στο σαγόνι και 
στο μέτωπο. Συνήθως 
εμφανίζονται κατά τη 

διάρκεια ορμονικών 
μεταβολών όπως 

η εμμηνόπαυση, και η εγκυμοσύνη. Το τυπι-
κό σκουρόχρωμο σχήμα της πεταλούδας 
που εμφανίζεται στο πρόσωπο κατά την 
εγκυμοσύνη, αποκαλείται χλόασμα.

Μόνο μέσω θεραπειών που στοχεύουν 
άμεσα στη διαδικασία παραγωγής μελα-
νίνης είναι δυνατό να μειώσουμε τις 

δυσχρωμίες και να επανακτήσουμε 
λαμπερό και απαλό δέρμα. 

Εξαιρετικά όπλα για την μείωση 
των δυσχρωμιών είναι η θερα-
πεία AFA’S®  με αμινοξέα και η 
φωτοανάπλαση. Από φέτος 
εφαρμόζεται με επιτυχία και η 
μέθοδος Dermamelan®.

Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ

Η μέθοδος εξάλειψης των 
δυσχρωμιών του δέρματος 
Dermamelan μπορεί να προ-
σαρμοσθεί στις ανάγκες κάθε 
τύπου δέρματος.

∆ΡΑΣΗ
Η δράση της θεραπείας βασίζε-

ται στη αναστολή λειτουργίας της 
τυροσινάσης, ενός ενζύμου απαραίτη-

του στη διαδικασία παραγωγής μελανίνης. 
Συστατικά της θεραπείας εμποδίζουν το 
ένζυμο αυτό.

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
- Γρήγορη δράση αποφλοίωσης
-  Αποτελεσματική σε όλους τους τύπους 
δυσχρωμιών (χλόασμα, μέλασμα κ.λ.π.)

- Μπορεί να εφαρμοσθεί όλο το χρόνο
-  Εάν ακολουθηθούν σωστά οι οδηγίες, 
επιτρέπεται η έκθεση στον ήλιο χωρίς 
αυτό να προκαλέσει επανεμφάνιση της 
δυσχρωμίας.

-  Μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλους τους 
τύπους δέρματος.

- Ασφαλής.

Μια εβδομάδα μετά τη θεραπεία σημειώ-
νεται ήδη σημαντική βελτίωση. Επίσης το 
δέρμα φαίνεται πιο φωτεινό και νεανικό. 
Σε 99% των περιπτώσεων, η βελτίωση της 
δυσχρωμίας φθάνει στο 95%. Στο τέλος 
της θεραπείας η δυσχρωμία εξαφανίζεται 
ή μειώνεται σημαντικά.
Η θεραπεία πρέπει να συνεχισθεί στο σπίτι, 
τηρώντας πιστά τις οδηγίες. Επισκέψεις 
επανελέγχου στο ιατρείο πρέπει να πραγ-
ματοποιούνται κάθε 8, 15 και 30 μέρες μετά 
τη θεραπεία.

∆Υ Χ Ω∆ΥΣΧΡΩΜΙΕΣ

Editorial



Τιμή σε Έλληνα πλαστικό χειρουργό
Με μεγάλη τιμή έχει περιβάλλει η ∆ιεθνής 
Εταιρεία Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής  
στον επιστημονικό μας διευθυντή κ. Σπύρο 
Ιωαννίδη. Τον έχει περιλάβει στους κόλπους 
της ομάδας διδασκόντων ομιλητών (faculty 
member) στα διεθνή της εκπαιδευτικά σεμι-
νάρια.
To 2006 o κ. Ιωαννίδης ανέλυσε την τεχνική 
για face lift που έχει αναπτύξει στην Ελβετία, 

την Βραζιλία και στη Ν. Αφρική.
Φέτος οι διδακτικές ομιλίες του κ. Ιωαννίδη περιλαμβάνουν σεμινά-
ρια και συνέδρια στην Κορέα, την Αυστραλία και την Τουρκία.
Επίσης ο κ. Ιωαννίδης έχει επιλεγεί ως μέλος της επιστημονικής 
επιτροπής του Network – Lipolysis, και έχει προσκληθεί ως κύριος 
ομιλητής της επιτροπής στο παγκόσμιο συνέδριο που θα πραγμα-

τοποιηθεί στη Γαλλία.

Ζήτησα ∆ύναμη… και ο Θεός μου έδωσε 

∆υσκολίες για να με δυναμώσει…

Ζήτησα Σοφία… και ο Θεός μου έδωσε 

Προβλήματα για να τα λύσω…

 Ζήτησα Ευημερία … και ο Θεός μου έδωσε 

Νου και Μυς για να δουλέψω…

Ζήτησα Θάρρος … και ο Θεός μου έδωσε 

Κίνδυνο να τον υπερνικήσω…

Ζήτησα Αγάπη … και ο Θεός μου έδωσε 

Ανθρώπους με προβλήματα για να 

βοηθήσω…

Ζήτησα Χάρες … και ο Θεός μου έδωσε 

ευκαιρίες …

∆εν πήρα τίποτα από όσα ήθελα…

Πήρα όλα όσα χρειαζόμουν.

 

Αρχίστε απο τώρα θεραπείες σώ
ματος, και laser αποτρίχωσης, και 

ευρυαγγείες ώ
στε να είστε έτοιμοι το Πάσχα που δεν είναι μακριά.

Ζήτησα...

ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ  ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  – Η  ΙΑΤΡΙΚΗ  ΤΟΥ  21ΟΥ  ΑΙΩΝΑ

Με εντελώς ανώδυνη λήψη από την στοματική κοιλότητα εξετάζεται πληθώρα γονιδιακών πολυμορφι-
σμών που είναι δυνατόν να εκφραστούν σε κατάλληλες συνθήκες όπως κάπνισμα, φάρμακα, ορμόνες, 
περιβάλλον, τροφή κ.ά. Εάν γνωρίσουμε τις προδιαθέσεις αυτές είναι δυνατόν να αποτρέψουμε την 
εκδήλωση σοβαρών παθήσεων. Στις γυναίκες εκτιμάται ο κίνδυνος από λήψη οιστρογόνων, όπως επί-
σης προδιάθεση για θρόμβωση, καρδιοπάθεια, καρκίνο του μαστού, οστεοοπόρωση, αρτηριοσκλήρυνση, 
υπέρταση, προεκλαμψία και εκλαμψία, παρενέργειες σε φάρμακα κ.ά. 
Στους άνδρες προστίθεται η προδιάθεση καρκίνου προστάτη και παχέος εντέρου.

Βαρεθήκατε να ακούτε τη 
λέξη "αδυνάτισμα";
Κουρασθήκατε με τις δίαιτες και τα προ-
σωρινά αποτελέσματά τους;
Έχετε διαπιστώσει ότι η χρήση μόνο 
μηχανημάτων δεν έχει οριστικά 
αποτελέσματα;
Σας απογοητεύει το σώμα σας, ακόμη 
κι αν έχετε μόνο λίγα περιττά κιλά;
Ή μήπως τα κιλά σας είναι τόσα πολλά 
που πιστεύετε ότι είναι αδύνατο να τα 
χάσετε;
Αισθάνεσθε θλίψη, κόπωση, άγχος, θυμό;

Το υγιές σώμα, το σωστό βάρος, είναι θέμα τρόπου ζωής. Χρειάζεται έγκυρη ενημέ-
ρωση, καλή ψυχολογία και ένα σύνθετο αλλά ευχάριστο πρόγραμμα διατροφής, 
ψυχολογικής ενθάρρυνσης, χρήσης ειδικών μηχανημάτων, και 
συνδυασμού κινήσεων που θα εφαρμόζετε στην καθη-
μερινότητά σας. στην υπηρεσία

 της ομορφιάς

Ιδρύθηκε η Ελληνική Εταιρεία Προληπτικής Ιατρικής και Aντιγήρανσης.
Μέλη του ∆.Σ. είναι οι Κων. Κουτούδης, ιατρός αντιγήρανσης, Μ. Παπαχαραλάμπους, παθολόγος,     
Στ. Γκώνος, ερευνητής, Σπ. Ιωαννίδης, πλαστικός χειρουργός, Παν. Μαυρομάτης, παιδονευρολόγος.

ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



Το Power - Plate έχει φέρει την επανάσταση στους 
τομείς της ευεξίας, της ομορφιάς και της αντιγή-
ρανσης. Το μυστικό; Ταχύτητα και αποτελεσμα-
τικότητα, μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού. 
Πρόκειται για ένα σύστημα εκγύμνασης 

με δονήσεις που η βασική 
αρχή της  προέρχεται 
από Ρώσους επιστήμο-
νες, καθώς αναπτύχθηκε 
για την εκγύμναση των 
Ρώσων κοσμοναυτών και 
την αύξηση της οστικής 
τους μάζας κατά τη  
παραμονή τους στο διά-
στημα. Χωρίς επιπρό-
σθετα βάρη και χωρίς να 
επιβαρύνετε το κινητικό 
σας σύστημα, η επιστη-
μονική ομάδα του Power 
– Plate έχει αναπτύξει  δια-
φορετικά προγράμματα για 
κάθε άνθρωπο που θέλει 
να βελτιώσει την εμφάνι-
ση, την απόδοση και την 
ψυχική του κατάσταση – από 
αθλητές έως αγύμναστους, 
μεγαλύτερους σε ηλικία ή 
υπέρβαρους ανθρώπους.

Για περισσότερες πληροφορίες και έγκυρη ενημέρωση μπορείτε να απευθυνθείτε στους ειδικούς της Μορφής, ή να επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα μας www.morphe.gr

Σύντομες απαντήσεις 
σχετικά με το Power-Plate
1. Τι είναι το Power-plate; 
  Ένας πρωτοποριακός τρόπος εκγύμνασης πάνω σε μια πλατ-
φόρμα υπό συνθήκες δόνησης.

 Ο σεισμός που θα αγαπήσετε!
2. Από πού και πότε ξεκίνησε το Power-Plate;   
   Tο 1960 στη Σοβιετική Ένωση σε προγράμματα κοσμοναυτών 
για να εξελιχθεί το 1999 από τον ολλανδό προπονητή Guus van 
der Meer  και να χρησιμοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία πρώτα σε 
επίπεδο πρωταθλητισμού και στη συνέχεια στο ευρύτερο κοινό.

  From space to earth!                                                   
3. Πώς δουλεύει το Power-Plate; 
  Oι δονήσεις που υφίσταται το ανθρώπινο σώμα όταν έρχεται σε 
επαφή με την πλατφόρμα ενεργοποιούν ακούσιες αντανακλα-
στικές συσπάσεις.

 Σε γυμνάζει ακόμα και αν δεν θέλεις!                                                    
4.  Είναι το Power-Plate πιο αποτελεσματικό σε σύγκριση με τους 
παραδοσιακους τρόπους  εκγύμνασης;   

  Ναι γιατί οδηγεί στην ενεργοποίηση περισσότερων μυών συνο-
λικά αλλά και περισσότερων μυικών ινών μέσα στον ίδιο μυ.

 Ξυπνήστε τους μυς σας!                                   
5.  Ποια οφέλη μπορούμε να περιμένουμε χρησιμοποιώντας το 

Power-Plate;
  Περιμένουμε οφέλη στους παρακάτω τομείς:
 • Αύξηση της δύναμης
 • Αύξηση της ευλυγισίας
 • Βελτιωμένη κυκλοφορία του αίματος
 •  Αύξηση της οστικής πυκνότητας (οστεοπόρωση)
 •  Αύξηση του ρυθμού απώλειας βάρους (λίπους)
 •  Αυξημένη έκκριση ορμονών που σχετίζονται με την αποκατά-

σταση του οργανισμού και τη μείωση του άγχους

6.  Πόσο διαρκεί μια προπόνηση πάνω στο Power-Plate;  
  Μια προπόνηση στο Power-Plate μπορεί να διαρκέσει από 10’ 
εώς 20’  ανάλογα με το επίπεδο εξοικείωσης του ασκούμενου 
στο συγκεκριμένο τρόπο  εκγύμνασης.

 Η δεκάλεπτη επιτυχία!
Τώρα προλαβαίνεις!

∆εν έχεις χρόνο; 
Τώρα δεν έχεις δικαιολογία!

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ ΥΓΕΙΑ – ΟΜΟΡΦΙΑ   ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «POWER-PLATE»

Επιτυχία με το πάτημα ενός κουμπιού

 Χαλάρωση; Όχι πια.
O ι  ρ α δ ι ο σ υ χ ν ό τ η τ ε ς  σ τ η ν  υ π η ρ ε σ ί α  τ η ς  ο μ ο ρ φ ι ά ς
Μέχρι πρότινος η μόνη ενδεικνυόμενη λύση για τη χαλάρωση των ιστών του σώματος απαιτούσε χειρουργικές διαδικασίες.
Αργότερα, αναπτύχθηκε η μέθοδος  της φωτοανάπλασης με την οποία, μέσω μιας συσκευής που εκπέμπει παλμικό φως, εξαφανίζονται οι μελα-
χρωματικές κηλίδες στο δέρμα, ενώ ταυτόχρονα διεγείρονται οι ίνες του κολλαγόνου και της ελαστίνης και προκαλούν σύσφιξη του δέρματος 
χωρίς ορατή αποφλοίωση και ερεθισμό. Η μέθοδος αυτή απαιτεί μια σειρά συνεδριών ανά 20 περίπου ημέρες, και τα αποτελέσματα είναι 
αθροιστικά και σταδιακά. 
Πρόσφατα αναπτύχθηκε μια νέα μέθοδος με εξαιρετικά αποτελέσματα κατά της χαλάρωσης που είναι ορατά σε μικρό χρονικό διάστημα. 
Αυτό επιτυγχάνεται μέσω μιας συσκευής τελευταίας τεχνολογίας που εναποθέτει ενέργεια στο δέρμα σε μορφή ραδιοσυχνοτήτων. Η 
ενέργεια επιδρά ελεγχόμενα στα βαθύτερα στρώματα του δέρματος. Πρόκειται για ουσιαστική αντιμετώπιση της δερματικής χαλάρωσης, 
χωρίς τη χρήση νυστεριού.
Η θεραπεία προκαλεί άμεση σύσφιξη του κολλαγόνου στην περιοχή που εφαρμόζεται αλλά και μακροπρόθεσμη εναπόθεση νέου κολλαγό-
νου. Βελτιώνει το περίγραμμα του προσώπου και μπορεί να εφαρμοσθεί και σε άλλες περιοχές του σώματος που υπάρχει χαλάρωση όπως 
το ντεκολτέ, τους βραχίονες, τους μηρούς την κοιλιά, και τα γόνατα.
Η θεραπεία διαρκεί περίπου μισή ώρα. Κατά την διάρκεια της εφαρμογής, ο ασθενής αισθάνεται την θερμότητα στα βαθύτερα στρώματα 
του δέρματός του, με παράλληλα όμως την αίσθηση ψύχους στην επιδερμίδα του, γεγονός που κάνει την διαδικασία σχεδόν ανώδυνη.  Τα 
αποτελέσματα είναι σε αρκετές περιπτώσεις άμεσα αλλά ορισμένες φορές ίσως χρειασθεί επανάληψη της θεραπείας. Το σημαντικότερο 
πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι το δέρμα  εξακολουθεί να συσφίγγει κατά την διάρκεια των επόμενων έξι μηνών! Έτσι η χαλάρωση 
παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση καθώς σχηματίζονται νέα ινίδια κολλαγόνου. Επίσης μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε γυναίκες και άνδρες, σε όλους τους τύπους δέρματος και όλες τις εποχές  του χρόνου, χωρίς παρενέργειες.
Μετά την θεραπεία μπορεί κανείς να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες. Το ελαφρύ οίδημα που ακολουθεί υποχωρεί σε μικρό 
χρονικό διάστημα. Αποτέλεσμα - σύσφιξη, ανάπλαση, τόνωση του δέρματος. Η μέθοδος εφαρμόζεται σε όλα τα  εξελιγμένα  ιατρεία 
πλαστικής χειρουργικής σε παγκόσμια κλίμακα, και μπορεί να καθυστερήσει το lifting. 

Η ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΙ ΣΤΗ ΣΥΣΦΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΕΡΜΙ∆ΑΣ !


