
 טיפולי פנים

עם השנים עור גופנו ובמיוחד עור הפנים שלנו משתנה. השינויים שחווה עורנו מושפעים מהגיל שלנו אך גם 

מהנזקים שהוא סופג מהשמש, מזג האוויר, מהשינויים ההורמונאליים שחלים בגופנו ואורח חיים לא בריא, 

עורנו וברקמות החיבור, האלסטין והקולגן. כאשר הכולל עישון ותזונה לקויה. כל אלה מזיקים ופוגעים בתאי 

 נגרמת פגיעה ברקמות, העור שלנו מתייבש, מאבד מהגמישות שלו וכמובן מתקמט ויוצר כתמי פיגמנטציה. 

בשנים האחרונות נכנסו לחיינו טיפולים קוסמטיים שנועדו להחליף את הטיפולים הכירורגיים אצל הפלסטיקאי. 

לוי כמו חומצה היאלורונית ובוטוקס, ניתן למלא שקעים ולהעלים קמטים עמוקים בעזרת טיפולים בחומרי מי

בעור. חומרי המילוי מעניקים נפח לאזורים הזקוקים לו בפנים. להזרקות החומצה ההיאלורונית מעלות רבות כגון 

בשוק מצויים  מידיות, אין צורך בהרדמה או החלמה ומצד שני מדובר בטיפול זמני שיש לחדשו כל מספר חודשים,

חברות רבות אשר ההבדלים ביניהם הם בצמיגות החומר ובמולקולה. כמו כן ישנם חומרים סידן המבוסס רדיאס 

 המתאים לפיסול הפנים ומחזיק כשנתיים להבדיל  מהחומצה היאלורונית המחזיקה כמספר חודשים ועד שנה.

היא השכבה החיצונית היותר של עורנו עור גופנו מורכב משלוש שכבות עיקריות בהן שכבת האפידרמיס ש

ותפקידה להגן עליו מפני נזקי החוץ. השכבה הפנימית יותר נקראת דרמיס, זוהי השכבה האחראית על החוזק 

של העור וגמישותו. הדרמיס מורכבת מרקמות קולגן ואלסטין, שהם חלבונים בצורת סיבים קטנטנים המאפשרים 

 יש. מתיחה של העור ואת המראה והמגע הגמ

 אז מה עושים על מנת לשמור על עורנו צעיר, רענן ומתוח? ואיך מאטים את הזדקנות העור?

מלבד שמירה על אורח חיים בריא, תזונה נכונה המכילה מזונות נוגדי חמצון ופעילות גופנית להמרצת הדם, 

מבית ד"ר ענת  Hair Solutionישנם פיתוחים חדשניים ופתרונות אפקטיביים שפותחו בקליניקות השונות של 

. הקליניקות של ענת אלקין מתמחות בבמיצוק וחידוש העור, טיפולי מזותרפיה מתקדמים, מילוי PhDאלקין 

קמטים ועיצוב הפנים באמצעות חומרי מילוי, הזרקת פלזמה עצמית. וטיפול במכשירים מתקדמים לטיפולי 

 יפול באקנה ופוסט אקנה, טיפול בנגעים בעור. חידוש והצערת העור, הרמת עפעפיים, שקיות מתחת לעיניים, ט

הקליניקות מאובזרות במיטב המכשור המתקדם בעולם, המשמש בין היתר לניקוי העור באמצעות זרמים 

חשמליים, הדואגים להסיר את התאים המתים מן העור ולחדש אותו. פעולה זו מזרזת את זרימת הדם באזור 

 ור. טיפולי פילינג יהלום ופילינג כימי מרמות שונות. המטופל ובכך גם את חילוף החומרים הע

טיפול מתקדם בגלי רדיו ואולטרה סאונד חודר את שכבות העור העמוקות ומעודדות את התחזקותו ומשפרות את 

החדשנית המחדשת  ST-גמישותו. הקליניקות של ד"ר ענת אלקין תוכלו ליהנות מטיפולים מתקדמים בידית ה

ר. הטיפול המשלים יעשה באמצעות החדרת חומרים מזינים לעור הפנים על ידי מזותרפיה את סיבי החלבון בעו

 שיעניקו לעור מרקם קטיפתי וחלק.

מוכר גם בשמו פלזמתרפיה, ומתייחס לטיפול הזרקת דם עצמי של המטופל לאחר שעבר סינון  PRP-טיפול ה

 יעילה ואפקטיבית לחידוש תאי העור והפרדה של כדוריות הדם הלבנות מהאדומות. הזרקת הדם בצורה זו



טיפול נוסף אותו תוכלו למצוא בקליניקות, הוא הזרקת חומרי מילוי של החברות המובילות בעולם למתיחה, 

הרמה והענקת נפח לעור. באמצעות חומרי מילוי איכותיים ובשילוב טכנולוגיות מתקדמות ניתן להעניק לעור 

 מראה מעיר ורענן! 

המזו סרום לפנים.  –שמור על עור הפנים על ידי שימוש ביתי, בפיתוח האחרון מבית ענת אלקין ובכל זאת, ניתן ל

מזו סרום מכיל סוגים שונים של פפטידים החודרים ישירות את תאי העור ומחדשים אותו מבפנים. בנוסף, המזו 

בשיקום העור וטיפול  סרום מטפל בשכבה החיצונית של העור ובטקסטורה שלו על ידי אקטואין, חומר המסייע

 בנזקי השמש והחוץ.

הטיפול  המזו סרום מתאים במיוחד לאקלים הישראלי ומכיל חומצה היאלורונית בשילוב וויטמינים ומינרלים.

האירופי, ומכון התקנים  CEהאמריקאי ,  FDAהביתי מתבצע כפעם בשבוע על ידי רולר מהפכני המאושר ע"י 

ם זעירות, עשויות טיטניום. העברת רולר המחטים על הפנים מחדירה את הישראלי. הרולר מכיל מיקרו מחטי

 המזו סרום בצורה אפקטיבית ונוחה במיוחד.

המזו סרום ניתן לשימוש עצמי בבית הלקוחה או לחילופין ניתן להגיע לקליניקות של ענת אלקין ולהחדירו לעור 

ום בקליניקה הוא שניתן לשלבו בטיפולים באמצעות מזו פן חשמלית וסטרילית. היתרון של טיפול המזו סר

 משלמים כמו הזרקת פלסמה עצמית גלי רדיו ואולטרה סאונד. 

שהיופי מתחיל מבפנים, לכן פיתחה שיטות טיפול פנימיות המבוססות על תמציות  מאמינה PhDד"ר ענת אלקין 

 צמחים לטיפול בגוף, בשילוב טיפולי פנים אסתטיים.

 עלי רישיון משרד הבריאות הישראלי. במרפאות פועלים רופאים ב

, שר"פ רופאים 3הנך מוזמנת להגיע לבדיקה וייעוץ להתאמת הטיפול גם בקניון כפר סבא הירוקה רחוב רפפורט 

 מומחים.
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