
Κάθε άτομο είναι μοναδικό, τόσο σε όψη, 
όσο και σε χαρακτήρα.  Εξυπακούεται λοι-
πόν ότι μια συγκεκριμένη θεραπεία ή μέ-
θοδος δεν αποτελεί «πανάκεια» για όλους.  
Στη ΜΟΡΦΗ, εδώ και 22 χρόνια αντιμε-
τωπίζουμε το θέμα «ανθρωποκεντρικά» 
και όχι «πελατοκεντρικά» προσφέροντας 
εξατομικευμένες λύσεις για κάθε ενδιαφε-
ρόμενο.

Η ακριβής διάγνωση των προβλημάτων 
του δέρματος όπως οι δυσχρωμίες, οι δι-
ευρυμένοι πόροι, οι ρυτίδες, οι ευρυαγγεί-

ες κ.α., μας βοηθούν στο να επιλέξουμε τις 
κατάλληλες θεραπείες και προϊόντα περι-
ποίησης  διαμορφώνοντας ένα συγκεκρι-
μένο πρόγραμμα φροντίδας (personalized 
care system).

Συγκρίνοντας το δέρμα σας  με υγιή δέρ-
ματα ατόμων της ίδιας ηλικιακής ομάδας 
εκτιμούμε το βαθμό φωτογήρανσής του.  
Η δερματική αυτή ανάλυση πραγματο-
ποιείται μέσω μιας συσκευής που μας 
επιτρέπει να βλέπουμε το δέρμα σε βάθος 
εντοπίζοντας έτσι τις φθορές, (τόσο τις εμ-

φανείς, όσο και τις μη ορατές στο γυμνό 
μάτι), που έχει υποστεί με το χρόνο ή λόγω 
της δράσης της υπεριώδους ακτινοβολίας 
και κακών συνθηκών όπως π.χ. το κάπνι-
σμα και η κατανάλωση αλκοόλ, κακής δι-
ατροφής κ.λ.π.

Για να αντιμετωπίσουμε τις ατέλειες του 
σώματος, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο    
Pillon που  μας επιτρέπει να επιλέξουμε 
το κατάλληλο πρόγραμμα  αντιμετώπισής 
τους.

Medical Spas
•  H ανάγκη δημιουργίας των medical spas γεννήθηκε από την τάση που έχει ο  σύγχρονος, ενημερωμένος 

καταναλωτής  να προσπαθεί να βρεί τρόπους  για να βελτιώσει  την εμφάνιση του, να διατηρήσει την καλή 
του υγεία  και να προλάβει τη φθορά του χρόνου.

•  Στα medical spas η «ευχαρίστηση θεραπεύει»  καθώς οι ιατρικές υπηρεσίες πραγματοποιούνται με ιδιαίτε-
ρα χαλαρωτικό τρόπο σε ένα ευχάριστο, μη «νοσοκομειακό» περιβάλλον.  Το medical spa αποτελεί δηλαδή 
ένα σύγχρονο ιατρικό χώρο ομορφιάς και ευεξίας.

•  Σύμφωνα με την World Medical Spa Association (WMSA), τα medical spa προσφέρουν φυσική, ψυχική, 
συναισθηματική,  κοινωνική και πνευματική ισορροπία με στόχο την  απόκτηση  του  υψηλότερα δυνατού 
επιπέδου  ευεξίας. Η WMSA  ιδρύθηκε κατά το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αντιγήρανσης στο Monte Carlo,  τον 
περασμένο Απρίλιο. Η ΜΟΡΦΗ περιλαμβάνεται στα ιδρυτικά του μέλη.

LIPOMASSAGE® 
Αφιερωμένη στο τοπικό πάχος 
και την κυτταρίτιδα

Η μέθοδος Lipomassage® μετατρέπει τα λιποκύτταρα από ξεχασμένες 
λιποαποθήκες σε πηγές ενέργειας για τον οργανισμό. Η νέα τεχνική 
Lipomassage® είναι η τελευταία γενιά θεραπείας αφιερωμένη στο 
τοπικό πάχος, στην κυτταρίτιδα και τη μη επεμβατική λιπογλυπτική.  Το 
αποτέλεσμα;  Ένα αρμονικό, χωρίς τοπικό πάχος, χωρίς περιττό λίπος, με 
μεταβολισμό που λειτουργεί τέλεια.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, το λιποκύτταρο είναι ένας ζωντανός οργανισμός.  
Στο εσωτερικό της μεμβράνης του συσσωρεύεται το λίπος, η ενέργεια 
δηλαδή που αποθηκεύει o οργανισμός για να τη χρησιμοποιήσει όταν τη 
χρειαστεί.  Οι εξειδικευμένες λειτουργίες του, ωστόσο, μας ήταν μέχρι 
πριν από λίγο καιρό άγνωστες.
 
H έρευνα του καθηγητή ενδοκρινολογίας Max Lafontaine, διευθυντή του 
Εθνικού Κέντρου Ιατρικής Έρευνας της Τουλούζης, είναι η πρώτη που 
απομονώνει τις νεύρο-ορμονικές λειτουργίες του κυττάρου.  Ο παγκοσμί-
ου φήμης ειδικός  εξηγεί:  «To  λιποκύτταρο δεν είναι μόνο μια αποθήκη 
λίπους όπως πιστεύαμε μέχρι τώρα.  Πρόκειται για ένα αληθινό όργανο 
του ενδοκρινικού συστήματος, ικανό να συνθέσει αλλά και να υποδεχθεί 
πολυάριθμα μηνύματα».  Μέσα από τις έρευνες του, ο Lafontan οδηγήθη-
κε σε μια μεγάλη ανακάλυψη:  στο μονοπάτι της ορμονικής επικοινωνίας 
που οδηγεί στη λιπόλυση.  Ο καθηγητής μιλάει για αληθινή επανεκπαίδευ-
ση του λιπώδους ιστού.  Καθώς τα «άρρωστα» λιποκύτταρα απαλλάσσο-
νται από το περιττό λίπος, θεραπεύονται και γίνονται υγιή.  Με αυτόν τον 
τρόπο αποκαθίστανται οι φυσιολογικές τους λειτουργίες.  Ενώ δηλαδή 
ήταν ακινητοποιημένα λόγω της καθιστικής ζωής και υπερφορτωμένα 
λόγω της κακής διατροφής, τώρα μπαίνουν σε μια νέα φάση επικοινωνίας.  
Εξαιτίας της κινητοποίησης λαμβάνουν πλέον τα κατάλληλα μηνύματα και 
με την βοήθεια των υποδοχέων τους, ανταποκρίνονται στις ανάγκες του 
οργανισμού. 

Στη παραπάνω ανακάλυψη του Lafontaine βασίζεται και η μέθοδος Lipomassage®, που μας επιτρέπει πλέον 

να πούμε οριστικό αντίο στο τοπικό πάχος και την κυτταρίτιδα. 
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Τα ενέσιμα δεν είναι καλλυντικά                                                    

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την 
ηλιοπροστασία

Visioface
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Εξατομικευμένα προγράμματα Personalized Care System

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

Νέα 
Υπηρεσία



Στο κατώφλι των 61
Την 1η Ιουνίου γίνομαι αισίως, 61 ετών.  Είναι μια ηλικία που, στο 
πρόσφατο παρελθόν, θεωρούνταν ως η ηλικία της... απόσυρσης. 
Όσες από εμάς την έφθαναν, έμπαιναν στο περιθώριο της ζωής 
και (για μια ακόμη φορά), προτεραιότητα έπαιρναν οι άλλοι.

Σήμερα μια εξηντάρα εξακολουθεί  να εργάζεται, ζει μια ζωή 
γεμάτη δραστηριότητες, μπορεί να διατηρεί τη γοητεία της, και 
(γιατί όχι;) ακόμη και να… αρέσει.

Πολύ σημαντικό σ’ αυτό το στάδιο της ζωής μας είναι να προ-
σπαθήσουμε να διατηρήσουμε την υγεία μας σε καλή κατάσταση 
κάνοντας τακτικά τις ιατρικές μας εξετάσεις, κάνοντας άσκηση, 
με όποια μέθοδο μας ταιριάζει  και ακολουθώντας μια ισορρο-
πημένη διατροφή.  Πρέπει επίσης να αποφεύγουμε την υπερβο-
λική έκθεση στον ήλιο (πόσο νοσταλγώ τις ατελείωτες ώρες που 
πέρασα ξαπλωμένη στην άμμο) και να διακόψουμε το κάπνισμα  
(ευτυχώς δεν το έμαθα ποτέ, ίσως αυτό έχει συντελέσει στην καλή 
ποιότητα που διατηρεί ακόμη το δέρμα μου).

Πέρα απ’ αυτά όμως, αυτό που νομίζω ότι μετράει περισσότερο 
είναι η εσωτερική γαλήνη που σου αποφέρει η αίσθηση ότι έχεις 
τη συνείδησή σου καθαρή.
 
Μολονότι θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό, δεν θα έλεγα ότι δεν πέ-
ρασα δυσκολίες στη ζωή μου.  Η πιο τραυματική ήταν ένα οδυ-
νηρό διαζύγιο (το οποίο επιδίωξα), που μου στοίχισε για χρόνια 
ακόμα και την αποξένωση από τη μεγάλη μου κόρη.  Βρήκα τη 
δύναμη να ανασυγκροτηθώ και σήμερα είμαστε περισσότερο 
δεμένες παρά ποτέ. Την δύναμη αυτή μου την έδωσε η αγάπη.  
Η αγάπη που πήρα και με στήριξε, και η ανιδιοτελής αγάπη που 
έδωσα.  Κοιτώντας πίσω πιστεύω ότι αυτό είναι  το κυριότερο μά-
θημα ζωής που πήρα και  θέλω να σας μεταφέρω.

Πολλές φορές εκνευρίστηκα, πολύ λίγες θύμωσα, ελάχιστες 
ζήλεψα (στα νιάτα μου μόνο), αρκετές φορές έχασα τον έλεγχο 
και παραφέρθηκα, πάμπολλες έκλαψα, αλλά πάντα διατηρούσα 
μέσα μου την αγάπη. Η μόνιμη πηγή αγάπης και η αισιόδοξη 
αντιμετώπιση της καθημερινότητας πιστεύω ότι έχουν συμβάλει 
(περισσότερο και από τις επιτυχημένες μου πλαστικές) στην δια-
τήρηση μιας καλής εμφάνισης.

Εάν μου επιτραπεί να δώσω συμβουλές, αυτές θα ήταν δύο:  αγά-
πη και χαμόγελο, που σου επιστρέφεται αμέσως μόλις το δίνεις.

        Μαρία Ιωαννίδου
Υ.Γ.    Απόδειξη ότι η ζωή δεν σταματά στα 60, είναι ότι ξεκινώ  μια 

νέα δραστηριότητα με την βοήθεια νέων, ορεξάτων γυναι-
κών.  Είναι οι κόρες μου Δέσποινα και Αναστασία και η προϊ-
σταμένη αισθητικής  της ΜΟΡΦΗΣ, Μαρία Μαρκοπούλου.

Νέα 
Υπηρεσία Φωτοβελονισμός

•  Ένα τριαντάφυλλο, όποια ονομασία  και να του δώσεις, θα μυ-
ρίζει πάντα όμορφα.

•  Ποτέ δεν ξέρεις  τι είσαι  ικανός να κάνεις  μέχρι να το προσπαθήσεις.
•  Ο πόνος είναι αναπόφευκτος, το να υποφέρεις είναι επιλογή.
•  Ο τόπος για να είσαι ευτυχισμένος είναι ΕΔΩ. Η ώρα για να εί-

σαι ευτυχισμένος είναι ΤΩΡΑ.
• Άλλαξε  τις σκέψεις σου  και θα αλλάξεις  τον κόσμο σου.
• Η ευτυχία δεν είναι προορισμός αλλά μέθοδος ζωής.
•  Η ευτυχία δεν είναι ο τελικός σταθμός προορισμού αλλά το 

μέσο για να κάνεις το ταξίδι.
•  Μου πήρε μια ολόκληρη ζωή για να καταλάβω ότι δεν είναι 

απαραίτητο να τα καταλάβω όλα.
•  Δεν έχω το δικαίωμα να ρωτάω «γιατί συμβαίνει αυτό σε μένα»,  

όταν έρχονται δύσκολες ώρες και σκληρές καταστάσεις, εκτός  
και αν κάνω το ίδιο και όταν περνάω  ευτυχισμένες στιγμές.

•  Δεν μπορούμε να διαλέξουμε  το πώς και το πότε θα πεθάνου-
με. Μπορούμε μόνο να αποφασίσουμε  το πώς θα ζήσουμε.

•  Να χαιρόμαστε  τα μικρά πράγματα. Κάποια μέρα θα κοιτάξου-
με  πίσω και θα διαπιστώσουμε  πόσο μεγάλα ήταν.

•  Η ζωή είναι αυτό που συμβαίνει όταν είμαστε  απασχολημένοι 
κάνοντας σχέδια για το μέλλον.

•  Τέσσερα πράγματα δεν έρχονται ποτέ πίσω: Η λέξη που ειπώ-
θηκε, το βέλος που έφυγε από το τόξο, το παρελθόν και η χαμέ-
νη ευκαιρία.

•  Μη φοβάστε μήπως η ζωή σας τελειώσει, να φοβάστε μήπως 
ποτέ δεν αρχίσει.

•  Η μεγαλύτερη ανακάλυψη όλων των εποχών είναι ότι τα αν-
θρώπινα όντα μπορούν να αλλάξουν τη ζωή τους αλλάζοντας 
τη στάση με την οποία την αντιμετωπίζουν.
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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 τις ηλεκτρονικές μας διευθύνσεις: 

www.morphe.gr  
www.drioannidis.gr
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Η επιστημονική μέθοδος ΦΩΤΟΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ 
ΒΕΛΟΝΕΣ - ΧΩΡΙΣ ΦΑΡΜΑΚΑ - ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, 
στηρίζεται αποκλειστικά στη φυσιολογία του ανθρώπου 
και εφαρμόζεται με πολύ μεγάλη επιτυχία σε 600 ανα-
γνωρισμένα επιστημονικά κέντρα παροχής υπηρεσιών 
υγείας, ευεξίας  και αισθητικής σε όλο τον κόσμο. Η τε-
χνική συνίσταται στη χρήση μιας φωτεινής δέσμης, ΟΧΙ 
ΛΕΙΖΕΡ, η οποία εκπέμπει στη ζώνη των υπέρυθρων. 
Η δέσμη κατευθύνεται σε πολύ συγκεκριμένες νευρικές 
απολήξεις του ανθρωπίνου σώματος. Τα φωτόνια της 
φωτεινής ακτίνας έρχονται σε επαφή με τα κύτταρα του 
δέρματος και έτσι έχουμε μεταφορά ενέργειας μεταξύ της 
φωτεινής δέσμης και του ανθρώπινου ιστού. Η ενέργεια 
των φωτονίων απορροφάται από τα κύτταρα.
 Με την εκπομπή της φωτεινής δέσμης σε συγκεκριμένα 
σημεία ενεργοποιούμε ξανά την φυσιολογική έκκριση 
των ενδορφινών.

Διακοπή καπνίσματος
Η μέθοδος Φωτοβελονισμού δρά σε τρία στάδια:
1ο ΣΤΑ∆ΙΟ:   Με την εφαρμογή της μεθόδου σε τρεις 
ημέρες επιτυγχάνουμε την πλήρη οργανική απεξάρ-
τηση από τον εθισμό του καπνίσματος. ∆ηλαδή, το 
άτομο δεν έχει ανάγκη να καπνίσει και δεν αντιμετω-
πίζει στερητικό σύνδρομο. Η οργανική απεξάρτηση 
από τον εθισμό του καπνί-
σματος επιτυγχάνεται μέσα 
από την διαδικασία της 
άμεσης ρύθμισης της φυ-
σιολογικής έκκρισης των 
ενδορφινών. Το επιδιωκό-
μενο αποτέλεσμα «έρχε-
ται» φυσιολογικά, εύκολα 
και χωρίς παρενέργειες. 
∆ε χορηγούνται ουσίες ή 
υποκατάστατα νικοτίνης.
2ο ΣΤΑ∆ΙΟ:   Έχοντας 
απαλλαγεί οργανικά από 
τον εθισμό του καπνίσμα-
τος και μη αντιμετωπίζοντας 
πλέον κανένα στερητικό 
σύνδρομο «θωρακίζουμε» 
το νέο «μη καπνιστή» με το 
ετήσιο πρόγραμμα υποστήριξης. Σε μελέτη που έγι-
νε στη Γαλλία σε 188 καπνιστές το ποσοστό διακοπής 
καπνίσματος μετά τη θεραπεία έφτασε το 90,5 % και 
η ικανοποίηση των συμμετεχόντων από τη διακοπή 
του καπνίσματος άγγιξε το 99,2 %. Στο τέλος της πε-
ριόδου υποστήριξης το 89% των πελατών μας δεν 
αισθάνονται την ανάγκη να καπνίσουν και δεν αντιμε-
τωπίζουν στερητικό σύνδρομο.   
3ο ΣΤΑ∆ΙΟ: O τρίτος στόχος αφορά την παροχή βοήθει-
ας στον τέως καπνιστή ώστε να διαχειριστεί με επιτυχία 
την καθημερινότητά του και τις συνήθειες που είχε συν-
δέσει με το τσιγάρο (συνήθειες, άγχος, περιβάλλον…).

Μείωση ρυτίδων έκφρασης
Με την ηλικία, το δέρμα του προσώπου αδυνατίζει 
και χάνει την ελαστικότητά του. Ο υποδόριος ιστός 
έχει την τάση να ατροφεί, οι μυς του προσώπου τε-
ντώνονται και χάνουν τον τόνο τους.
Η ανώδυνη υπέρυθρη ακτινοβολία του ΦΩΤΟΒΕ-
ΛΟΝΙΣΜΟΥ επιτρέπει αφενός την ενδυνάμωση του 
χαλαρωμένου μυ, ο οποίος αντιστοιχεί στη ρυτίδα, 
διεγείροντας το σημείο του βελονισμού ή «το σημείο 
της εντολής», και αφετέρου τον διασκορπισμό του 
ανταγωνιστή του μυ.  Η εφαρμογή διεγείρει τη φυ-
σιολογική παραγωγή του κολλαγόνου και της ελα-
στίνης του δέρματος και της βασικής μεμβράνης και 
βοηθά στη θεραπεία της εμφάνισης των ρυτίδων και 
στις διαρθρωτικές αιτίες της γήρανσης.

Η εφαρμογή της μεθόδου του Φωτοβελονισμού
1.  Μειώνει τις ρυτίδες και τις λεπτές γραμμές  δημι-

ουργώντας ένα φυσικό «αποτέλεσμα lifting».
2.  Σβήνει τους μαύρους κύκλους και τις σακούλες 

κάτω από τα μάτια.
3.  Ενδυναμώνει και συσφίγγει τους μυς του προσώ-

που.
4.  Κάνει την επιδερμίδα πιο μαλακή και ελαστική, 

βελτιώνοντας την υφή της επι-
δερμίδας.
5. Αποκαθιστά το περίγραμμα 
του προσώπου.
6.  ∆ιεγείρει τη μικρο-κυκλοφορία 

του προσώπου.
7.  Βελτιώνει τη λειτουργία των 

αδένων της επιδερμίδας, 
 •  βελτιώνοντας την κατάσταση 

της επιδερμίδας, κυρίως σε 
περιπτώσεις ακμής.

 •  μειώνοντας τα φαινόμενα 
ερεθισμού της ευαίσθητης 
επιδερμίδας.

 •  ρυθμίζοντας τις εκκρίσεις των 
αδένων της υπερβολικά ξη-
ρής ή λιπαρής επιδερμίδας.

8.  Επαναφέρει το φωτεινό χρώμα της επιδερμίδας 
(κυρίως για τις καπνίστριες).

Η μέθοδος είναι τελείως ανώδυνη, γρήγορη και χωρίς 
κανένα κίνδυνο ή παρενέργεια.  ∆εν χορηγούνται 
ουσίες, φάρμακα, βελτιωτικά προϊόντα και φυσικά 
δεν γίνεται καμία επέμβαση.  ∆ε δημιουργούνται ερε-
θισμοί, κοκκινίλες ή ενοχλήσεις.  Τα αποτελέσματα 
είναι εξαιρετικά και διατηρούνται φυσιολογικά.

Το πρόγραμμα απαιτεί 10 συνεδρίες που πραγματο-
ποιούνται σε 2 μήνες.



Visioface® 
Ένα ακόμη όπλο προστέθηκε στις υπηρεσίες μας. Πρό-
κειται για το Visioface® μια συσκευή που μας επιτρέπει 
να βλέπουμε το δέρμα σε βάθος. Με τη βοήθεια του   
Visioface® μπορούμε πλέον  να εντοπίσουμε  τις φθορές 
του δέρματος, όχι μόνο τις εμφανείς, αλλά και τις μη ορα-
τές στο γυμνό μάτι, είτε προέρχονται  από το χρόνο, είτε  
λόγω της δράσης της υπεριώδους ακτινοβολίας.

Συγκρίνοντας το δικό μας δέρμα με υγιή δέρματα ατόμων 
της ίδιας ηλικιακής ομάδας εκτιμούμε έτσι το βαθμό φω-
τογηρανσής μας.

Η δερματική αυτή ανάλυση και η ακριβής διάγνωση των 
προβλημάτων του δέρματος όπως δυσχρωμίες, διευρυ-
μένοι πόροι, ρυτίδες, ευρυαγγείες κ.α. μας βοηθούν στο 
να επιλέξουμε τις κατάλληλες θεραπείες και προϊόντα δι-
αμορφώνοντας ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα φροντί-
δας. (Personalized Care System)

Νέα 
Υπηρεσία

         
                                                                                                                                                                
                                                  

Προσοχή Κίνδυνος!
‘για  ενέσιμες θεραπείες’ μόνο στον πλαστικό χειρουργό!
Η συνεχής αύξηση ατόμων που εφαρμόζουν ενέσιμες διαδικασίες χωρίς να έχουν την απαραίτητη ιατρική ειδικότητα και εμπει-
ρία και που χρησιμοποιούν παράνομες και επικίνδυνες ουσίες, οδήγησε στη δημιουργία του Physicians Coalition for Injectable 
Safety. Το P.C.I.S., μέλος του οποίου είναι η Διεθνής Εταιρεία Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής, συστάθηκε προκειμένου 
να ενημερώνει το κοινό για την ασφάλεια των ενέσιμων θεραπειών που πραγματοποιούνται για αισθητικούς σκοπούς  και να 
συντελέσει στην εξάλειψη της χρήσης παράνομων και μη ασφαλών ενέσιμων ουσιών.

Ανεξάρτητη έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του P.C.I.S  έδειξε τα εξής 
ανησυχητικά ευρήματα:
•  Κάθε χρόνο, επισκέπτονται κάθε ιατρό μέλος του P.C.I.S.  2-3 ασθενείς  με επιπλοκές από 

ενέσιμες θεραπείες που έγιναν  για αισθητικούς λόγους και πραγματοποιήθηκαν από ανει-
δίκευτα άτομα σε μη ιατρικό περιβάλλον, ή με χρήση υλικού άγνωστης προέλευσης.

•  Σε 29% των περιπτώσεων αυτών τα ενέσιμα  πραγματοποιήθηκαν  σε μη ιατρικό χώρο.
• Σε  38% των περιπτώσεων τα ενέσιμα εφαρμόσθηκαν από ανειδίκευτα άτομα.
•  Σε  32% των περιπτώσεων χρησιμοποιήθηκε υλικό άγνωστης προέλευσης.
Για όλες τις απορίες σας σχετικά με τις ενέσιμες θεραπείες μπορείτε να 
επισκέπτεσθε στο μέλλον την ιστοσελίδα της ΜΟΡΦΗΣ καθώς και τις 
ιστοσελίδες της www.injectablesafety.org, της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής 
Αισθητικής Χειρουργικής www.hespras.gr, και της Διεθνούς Εταιρείας Αισθη-
τικής Πλαστικής Χειρουργικής (ΙSAPS) www.isaps.org 

    
                                               

Η υπεριώδης ακτινοβολία (UV), χωρίζεται στις ζώνες UVA, UVB 
και UVC. Όλες έχουν διαφορετικές – αρνητικές κυρίως – επι-
πτώσεις στο δέρμα. 
Οι ακτίνες UVC είναι οι πιο επικίνδυνες. Σε βιολογικά εργα-
στήρια χρησιμοποιούνται για απολύμανση και εξολόθρευση 
βακτηριδίων. Ευτυχώς όμως οι ακτίνες αυτές εμποδίζονται – 
μέχρι στιγμής τουλάχιστον – από το όζον της ατμόσφαιρας.  
Από τις ακτίνες που φτάνουν ως εμάς, οι UVB είναι ιδιαίτερα 
επικίνδυνες για την επιδερμίδα, γιατί επηρεάζουν άμεσα το 
DNA των κυττάρων, ευθύνονται για την πρόωρη γήρανσή του 
και για την εμφάνιση καρκίνου του δέρματος. Σε αυτές οφεί-
λεται, επίσης, το ηλιακό ερύθημα, τα εγκαύματα και η ηλίαση. 
Έχουν την ικανότητα να προκαλούν μελανογένεση, δηλαδή 
σύνθεση μελανίνης από τα μελανοκύτταρα και συνεπώς ευθύ-
νονται και για τους λεκέδες στο δέρμα μας.
Η δράση των ακτίνων UVA ήταν για πολλά χρόνια σχετικά 
άγνωστη. Οι έρευνες, όμως των τελευταίων χρόνων έδειξαν 
ότι είναι εξίσου επικίνδυνες με τις UVB. Η παρουσία των ακτί-
νων UVA είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας, ενώ οι 
UVΒ βρίσκονται στο μάξιμουμ της έντασής τους στο διάστημα 
10.00 π.μ. – 16.00 μ.μ.

Ευθύνονται και αυτές για τη φωτογήρανση γιατί ένα μέρος 
τους φτάνει στο χόριο, τη στοιβάδα η οποία βρίσκεται κάτω 
από την επιδερμίδα, και καταστρέφει το κολλαγόνο και τη 
ελαστίνη, τις ίνες που διατηρούν τη σφριγηλότατα και την ελα-
στικότητα της επιδερμίδας. Επιπλέον εξασθενούν το ανοσο-
ποιητικό σύστημα του οργανισμού προκαλώντας έτσι φθορά 
των κυττάρων, φωτοευαισθησία, αλλεργικές αντιδράσεις και 
καρκίνο του δέρματος. 

Ένα και μόνο ηλιακό έγκαυμα στην επιδερμίδα ενός παιδιού, 
διπλασιάζει αυτομάτως την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου 
του δέρματος όταν ενηλικιωθεί. Αντίθετα, η σωστή αντιηλιακή 
προστασία μέχρι την ηλικία των 12 χρόνων μειώνει κατα 80% 
τον κίνδυνο εμφάνισής του. 

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το μαύρισμα είναι η ορα-
τή απόδειξη της φθοράς στο δέρμα μας κάθε φορά που 
εκτίθεται στον ήλιο. Τα κύτταρά του, για να αμυνθούν, 
εκκρίνουν  μελανίνη ενώ παράλληλα προστατεύουν την 
επιδερμίδα αυξάνοντας τους ρυθμούς κερατινοποίησής 
τους με αποτέλεσμα η επιφάνειά της να γίνεται πιο τρα-
χιά. Στα βαθύτερα στρώματα του δέρματος, η ηλιακή 
ακτινοβολία επιτίθεται μειώνοντας ή εξασθενώντας 
σταδιακά τα κύτταρα- «φρουρούς» που ειδοποιούν να 
σημάνει συναγερμός και να ενεργοποιηθεί ο αμυντικός 
μηχανισμός της επιδερμίδας.
Παράλληλα, η εκφύλιση του κολλαγόνου και της ελα-
στίνης στερεί την επιδερμίδα από το «δομικό της σκε-
λετό», ο οποίος την κρατά σφριγηλή και ελαστική. Η 
φωτογηρασμένη επιδερμίδα χαρακτηρίζεται από το 
βάθος των ρυτίδων και το κιτρινωπό της χρώμα. 
Στη βασική στοιβάδα, τέλος, παρατηρείται – ιδιαίτε-
ρα μετά τα 30 μας χρόνια – μείωση του αριθμού των 

μελανοκυττάρων. Για το λόγο αυτό, μεγαλώνοντας, μαυρί-
ζουμε πιο δύσκολα. Η πυκνότητα όμως των μελανοσωμάτων 
αυξάνεται με την ηλικία με αποτέλεσμα να κατανέμεται άνισα 
η μελανίνη και να εμφανίζονται στην επιφάνεια της επιδερμί-
δας οι γνωστές πανάδες ή ηλιακές κηλίδες. 
Τα αντηλιακά φίλτρα δεσμεύουν τις ακτίνες UV και προστα-
τεύουν την επιδερμίδα από τις άμεσες βλάβες τις οποίες 
προκαλεί ο ήλιος, όπως είναι το έγκαυμα. Για πολλά 
χρόνια η προστασία που παρείχαν περιορι-
ζόταν στην ακτινοβολία UVB. Σήμερα, 
η νέα γενιά των αντηλιακών προ-
ϊόντων περιέχει φίλτρα ευρέος 
φάσματος τα οποία μπορούν 
να προστατεύσουν σε μεγάλο 
βαθμό την επιδερμίδα και 
από τις ακτίνες UVA.
Τα αρχικά SPF, FPS και IP 
σημαίνουν το ίδιο ακριβώς 
πράγμα: το χρόνο που μπο-
ρούμε να μείνουμε στον ήλιο 
χωρίς να υποστούμε έγκαυ-
μα. Ο δείκτης προστασίας SPF 
δηλώνει κυρίως το βαθμό προ-
στασίας κοινό για κάθε προϊόν που 
κυκλοφορεί.

ΤΟ ΜΑΥΡΙΣΜΑ 
Είναι πια αποδεδειγμένο ότι η ηλιοθεραπεία μας πρέπει να 
περιορισθεί στο ελάχιστο. Από την άλλη μεριά, κακά τα ψέ-
ματα, το μαύρισμα «καμουφλάρει» ατέλειες του σώματος και 
δίνει ένα πιο υγιές look. Ένα λοιπόν μέτρια bronze σώμα, μα-
κριά από το υπερβολικό μαύρισμα που μας αγριεύει, είναι το 
ζητούμενο. Τι κάνουμε λοιπόν; 
Πρόταση 1η: Αρχίζουμε νωρίς τα μπάνια με ένα καλό αντηλι-

ακό. Σιγά- σιγά θα πάρουμε χρώμα χωρίς να εκτεθούμε πολύ 
στον ήλιο.
Πρόταση 2η: Χρησιμοποιούμε ένα προϊόν αυτομαυρίσματος 
από το μπουκάλι. Μερικά από αυτά δίνουν ένα σωρό αποδε-
κτά ωραίο μαύρισμα, ιδίως αυτά που το κάνουν σταδιακά, 
όπως π.χ. το DOVE. Ορισμένα « βγάζουν» σε ρούχα και εσώ-
ρουχα.
Πρόταση 3η: Organic Sun Tan. Αερογράφος που χρησιμο-
ποιεί οργανικά προϊόντα. Πολύ πιο φιλικό σύστημα για το 
περιβάλλον.  Εφαρμόζεται στο Wellness Spa.

ΠΡΟΣΟΧΗ :
Όχι στο Solarium: Εξίσου βλαβερό με τον ήλιο , αν όχι πε-
ρισσότερο. Τα περισσότερα  Spray μαυρίσματος που χρησι-
μοποιούνται  σε διάφορα ινστιτούτα έχουν απόλυτα χημική 
σύνθεση και κάνουν κακό τόσο στο δέρμα όσο και στο πε-
ριβάλλον.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Οι περισσότερες θεραπείες για τις δυσχρωμίες, αναστέλλο-
νται το καλοκαίρι λόγω της ηλιοφάνειας και αυτό συμβαίνει 
γιατί έχουν σαν πρωταρχικό συντελεστή την αποφλοίωση.  Η 
αποφλοίωση είτε πραγματοποιείται με διαφόρων ειδών οξέα, 
είτε με μηχανικούς τρόπους. Και οι δύο τρόποι προκαλούν 
φωτοευαισθησία.  Συνεπώς η χρήση τους, ειδικά στη χώρα 
μας που επικρατεί μεγάλη ηλιοφάνεια, είναι το καλοκαίρι, 

απαγορευτική.  Ιδεώδη αντικατάσταση των απο-
φλοιώσεων με οξέα αποτελεί η αποφλοίωση 

με τα AFA’S, τα αποκαλούμενα «αμινοξέα 
της νέας χιλιετίας».

Τα AFA’S είναι ένα από τα πρώτα φαρ-
μακοκαλλυντικά που πατενταρί-

στηκαν στη νέα χιλιετία. Είναι πολύ 
ισχυρά αντιοξειδωτικά και βοηθούν 
πολύ στη καταπολέμηση των δυ-
σχρωμιών. Δεν προκαλούν φωτοευ-
αισθησία και ερεθισμούς. Μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν από εγκύους 
και θηλάζουσες.

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΙΛΗ
Τα χείλη μας δεν έχουν μελανίνη για να 

τα προστατεύει, σε αντίθεση με το υπόλοιπο 
δέρμα του σώματος μας, και δεν έχουν λιποαδένες.  

Αυτό το γεγονός μπορεί να προκαλέσει προβλήματα όπως 
κάψιμο, ξεφλούδισμα και υπερβολική ξηρότητα.  Στο χέρι 
σας είναι να διατηρείτε τα χείλη σας όσο το δυνατόν πιο υγιή. 
Απαραίτητη λοιπόν είναι η προστασία τους από τον ήλιο με 
ένα αντιηλιακό κραγιόν.
Κυκλοφορούν αρκετά στο εμπόριο. Στο Wellness Spa διατίθε-
νται αντηλιακά κραγιόν, σε διάφορους μοντέρνους χρωματι-
σμού, με 100% βιολογική σύνθεση.

ΗΛΙΟΣ   Ο καλύτερός μας φίλος 
                ο χειρότερός μας εχθρός.

Για περισσότερες πληροφορίες και έγκυρη ενημέρωση για τις θεραπείες που αναφέρονται στο τεύχος αυτό, μπορείτε να 
απευθυνθείτε στη Μορφή, ή να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες μας www.morphe.gr και drioannidis.gr



Με μεγάλη χαρά και 
υπερηφάνεια σας 
ενημερώνω ότι το 
πρώτο   “πράσινο’’ 
Spa στην Ελλάδα 
είναι πλέον πραγμα-
τικότητα.
Στο πρώτο όροφο 
του κτιρίου της 
«ΜΟΡΦΗΣ», δημι-
ουργήσαμε ένα νέο 

χώρο ευεξίας, το  Wellness Spa, που στόχο έχει 
να συνδυάσει απόλαυση, χαλάρωση  και όλα τα 
ευεργετήματα  των spa υπηρεσιών με σεβασμό 
στο περιβάλλον και , κατά συνέπεια , με σεβασμό 
στον ίδιο μας τον εαυτό. Το Wellness Spa ανήκει 
στην κοινότητα του Green Spa Network και ακο-
λουθεί τις οδηγίες του.
Στο νέο αυτό χώρο προσφέρονται , από εκπαι-

δευμένους στο είδος,  ιδιαίτερα «προικισμένους» 
συνεργάτες, ποιοτικές υπηρεσίες  σε εξαιρετική 
ισορροπία ποιότητας – τιμής.  Όλα τα προϊόντα 
που χρησιμοποιούνται είναι βιολογικά με την 
ανάλογη πιστοποίηση.
Για τους φίλους και τις φίλες της «ΜΟΡΦΗΣ», το 
Wellness Spa, προσφέρει για κάθε πρόγραμμα, 
άλλο ένα, εντελώς δωρεάν.  Επιπλέον, κάθε Πα-
ρασκευή , καθιερώνεται ο θεσμός  spoil me on 
Friday  με χαλαρή ατμόσφαιρα και ειδικές τιμές!
Σας περιμένω να τα πούμε από κοντά.

Φιλικά,

Μαρία Μαρκοπούλου
Αισθητικός 
Προϊσταμένη Αισθητικής  «ΜΟΡΦΗ»

Υ.Γ.  Επισκεφθείτε μας στο www.wellnesspa.gr

Μετά τα «πράσινα»  απορρυπαντικά και  τις «πράσι-
νες» συσκευές ήρθαν και τα «πράσινα» Spa… Στην 
εποχή μας, που  το οικολογικό και το βιολογικό τείνει 
να ξεπερνά τη μόδα και να γίνεται ουσιαστική ανάγκη, 
το Wellness Spa φαίνεται να προσπαθεί να εφαρμόσει 
την «πράσινη» αρχή στη χαλάρωση και την απόλαυση.  
Περιποιήσεις προσώπου με γάλα γαϊδούρας1 (!), απο-
λαυστικό massage με ξύλο από μπαμπού, ακόμη και 
στεγνό manicure & pedicure που αντικαθιστά τη γνω-
στή -και πολλές φορές γεμάτη βακτήρια - «λεκάνη» 
(= σπατάλη νερού) με βούτυρο καριτέ2, ενώ  τα νύχια 
βάφονται  με 100% βιολογικά βερνίκια! 
Όλα τα παραπάνω σε μία επιχείρηση που προσπα-
θεί να ανακυκλώσει σχεδόν τα πάντα. Από τις ειδικά 
βιοδιασπώμενες σακούλες απορριμμάτων, μέχρι τις 
σαγιονάρες και... το από καλαμπόκι ποτηράκι  για το 
βιολογικό ποτό που σας προσφέρει. 
Κάθε Παρασκευή 50% έκπτωση στις προσφερόμε-
νες υπηρεσίες 
Λεπτομέρεια: Μαζί με την «πράσινη» απόδειξη, θα 
πάρετε και οδηγίες για τη σωστή ανακύκλωση στο 
σπίτι!!
Info:  www. wellnessspa.gr   τηλ 210 6712500
Κηφισίας 164, Ν. Ψυχικό.

1Γάλα γαϊδούρας: το καλλυντικό της Κλεοπάτρας, βοηθάει 
στη σύσφιξη, εξαφανίζει τη θαμπάδα  και αντιμετωπίζει 
την ακμή.
2βούτυρο καριτέ (shea butter):   100% φυσικό προϊόν χωρίς 
αρώματα και κάθε είδους χημικά. Χάρις στην πλούσια σύν-
θεση του το καριτέ ενυδατώνει βαθειά και αναζωογονεί.

Menu Υπηρεσιών
1.  The Bamboo Fusion:  διάρκεια – 60’ Ο Θεραπευτής πραγματοποιεί μία 

ποικιλία θεραπευτικών μαλάξεων κατά περίπτωση, χρησιμοποιώντας ράβδους 
Bamboo για να πετύχει τη σωστή πίεση στα σημεία που έχουν ανάγκη (αποκλει-
στικότητα).

2.  The Chiang Mai ritual: διάρκεια – 60’  Μια από τις αρχαιότερες θεραπείες 
που ξεκίνησε από το μοναστήρι του Chiang Mai στην Ταϊλάνδη και στηρίζεται 
στην φιλοσοφία της εξισορρόπησης της ενέργειας μέσω της ροής των μεσημ-
βρινών.  Πραγματοποιείται σε στρώμα δαπέδου. Εφαρμόζονται δυνατές τεχνικές 
διατάσεων σε 5 διαφορετικές στάσεις (σεζάρ).

3.  Τhe Wifi : διάρκεια – 20’  Iδανικό για όσες και όσους περνούν τη μέρα τους 
μπροστά στον Η/Υ. Ο  θεραπευτής πιέζει  τα πιασμένα και ταλαιπωρημένα ση-
μεία του σώματος που υποφέρουν από τη ζωή στο γραφείο: λαιμό, ώμους, πλάτη, 
χέρια, και τις κόγχες των ματιών.  Εσείς  δεν χρειάζεται να αλλάξετε ρούχα, παρά 
μόνο να καθίσετε στην ειδική καρέκλα και να αισθανθείτε  την ανακούφιση που 
προέρχεται από τα έμπειρα χέρια των θεραπευτών (αποκλειστικότητα).

4.  The Milky Glow: διάρκεια – 60’ Ο Ιπποκράτης αναφέρει τις ευεργετικές ιδιό-
τητες που έχει το γάλα γαϊδούρας. Η Κλεοπάτρα έπαιρνε  με αυτό το λουτρό της 
και η Ρωμαία αυτοκράτειρα Ποπαία ταξίδευε πάντα με το κοπάδι από 300 ζώα 
της. Εμείς χρησιμοποιούμε βιολογικά προϊόντα από γάλα γαϊδουριών που εκτρέ-
φονται στο Chateaux des Mottes στο Βέλγιο και σας προσφέρουμε την απόλυτη 
ενυδάτωση του δέρματός σας (αποκλειστικότητα). 

5.  The Organic Tan: διάρκεια – 40’ Βιολογικά συστατικά όπως σακχαροκάλαμο 
και λάδι καρύδας σας δίνουν ένα φυσικό μαύρισμα και σας προετοιμάζουν για 
«καλοκαιρινές» εμφανίσεις (αποκλειστικότητα). 

6.  The Green Mani – Pedi: διάρκεια – 90’  Τα βερνίκια νυχιών είναι φτιαγμέ-
να με ακριβά έλαια και εκχυλίσματα βοτάνων, το ξεβαφτικό δεν περιέχει ασετόν  
και βασίζεται σε βιολογική αιθανόλη και βιολογικό αιθέριο έλαιο πορτοκαλιού, 
ενώ το ενισχυτικό περιέχει  ποτάσιο από φυσικούς κρυστάλλους. Τα scrubs και οι 
κρέμες 100% βιολογικά όπως και τα βότανα που συνοδεύουν την ιεροτελεστία 
(αποκλειστικότητα).

7.  Reiki - With chakra mask: Ενεργοποιήστε ψυχή, σώμα και  πνεύμα.  Η από-
λυτη ενεργειακή θεραπεία και για τους γνώστες, η βαθύτερη χαλάρωση που μπο-
ρεί να ζήσει κάποιος.  Τα χέρια του θεραπευτή θα ακουμπήσουν όλα τα chakra 
του σώματός  σας και θα επαναφέρουν τη ροή της ενέργειας  στα κανονικά της 
επίπεδα κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Εφαρμόζεται τελετουργικά διαφορετική 
μάσκα σε κάθε chakra – Κόκκινη Red root – Πορτοκαλί  Orange Sacral – Kίτρινη 
Solar Plexus – Πράσινη Emerald  Heart – Γαλάζια Blue Throat – Μπλε Third Eye και 
Μωβ – Amethyst  Glow (αποκλειστικότητα).

8.  Τhe Essential Oil Therapy: διάρκεια – 60’ Λάδι από τον καρπό του αμυ-
γδάλου και από το κουκούτσι του σταφυλιού, 100% βιολογικά αιθέρια έλαια από 
άνθη, φρούτα και βότανα, συνδυάζονται κατάλληλα και χαρίζουν υγεία «μέσα» 
και πάνω στο σώμα.

9.  Τhe Deep Tissue Massage: διάρκεια – 45’ Πιάσιμο, μυϊκός σπασμός, θλά-
ση.  Λέξεις που οι αθλούμενοι γνωρίζουν πολύ καλά.  Δυναμικά μασάζ κινησιοθε-
ραπείας, σαν απάντηση στα  προαναφερθέντα.

10. Ρεφλεξολογία: διάρκεια – 45’ Στο πέλμα μας, σύμφωνα με την παραδοσιακή  
Κινεζική ιατρική, απεικονίζονται όλα τα όργανα μας και οι αρθρώσεις μας σε αυτά 
που λέμε ρεφλέξ – points.  Ο θεραπευτής προκαλεί άμεση χαλάρωση πιέζοντάς τα.

11. The Orange Skin – Peel: διάρκεια – 45’ Απαλλαγείτε από την αντιαισθητική 
κυτταρίτιδα, ενυδατώστε το δέρμα σας.

12. The Spirulina facial: διάρκεια – 30’ Απολέπιση προσώπου με βιολογικό 
scrub και μάσκα από σπιρουλίνα που τροφοδοτεί το δέρμα με τις πολύτιμες ιδιό-
τητές της (αποκλειστικότητα).

13. Rejuvance  διάρκεια – 60’  Ένα «φυσικό» lifting προσώπου με ειδική τεχνική 
μαλάξεων.  

Επίσης:  Αποτρίχωση , Θεραπείες προσώπου-σώματος, Μόνιμο μακιγιάζ, Μακιγιάζ.

Στο Wellness Spa μειώνουμε την κατανάλωση νερού χρησιμοποιώντας ειδικά προσαρτή-
ματα στα είδη υγιεινής. 

Εξοικονομούμε ενέργεια χρησιμοποιώντας «έξυπνες» ηλεκτρικές συσκευές και λάμπες. 
Οι τοίχοι μας είναι βαμμένοι με «οικολογικά» χρώματα.
Οι σακούλες απορριμμάτων είναι πραγματικά  βιοδιασπώμενες και οι υπόλοιπες χάρτινες.
Τα έντυπά μας τυπώνονται σε ανακυκλωμένο χαρτί.
Τα είδη ιματισμού είναι από 100% βαμβάκι και πλένονται με ειδικό οικολογικό απορρυ-
παντικό.

Ασφαλή για το περιβάλλον είναι και τα είδη καθαριότητας που χρησιμοποιούμε.

Χρησιμοποιούμε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
 
Τα περισσότερα από τα προϊόντα περιποίησης προέρχονται από βιολογικές καλλιέργειες, 
δεν έχουν δοκιμαστεί σε ζώα και συσκευάζονται σε συσκευασίες φιλικές προς το περι-
βάλλον.

Έχουμε προσπαθήσει να περιορίσουμε τα χημικά και τα πλα-
στικά στο ελάχιστο. 

Χρησιμοποιούμε τον οδηγό λειτουργίας του παγκόσμιου 
«Green Spa Network» προσπαθώντας να περιορίσουμε 
τις τοξίνες και να μειώσουμε τη μόλυνση όχι μόνο για τους 
επισκέπτες μας, αλλά για εμάς τους ίδιους και για όλη την 
κοινότητα.

Τέλος συμμετέχουμε στην ανακύκλωση του ΥΠΕΧΩΔΕ ανα-
κυκλώνοντας τις συσκευασίες και τα προϊόντα που χρησιμο-
ποιούμε.

εξαιρετική σχέση ποιότητας – τιμής!

www.wellnessspa.gr
Οι φωτογραφίες είναι από το χώρο του Wellness Spa


