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ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ: 
Δρ Έλενα Τζαµαντάκη, πλαστικός 
χειρουργός, εξειδικευµένη στην 
Αισθητική Πλαστική Χειρουργική, µέλος 
ΕΕΠΕΑΧ, ISAPS, ASAPS και πολλών 
άλλων διεθνών επιστηµονικών εταιρειών.
www.plasticsurgery-plasis.gr 
www.drtzamantaki.com

Το άρθρο είναι χορηγούµενο από 
τη Lancy. www.lancy.gr

θέση επιβάλλουν εξατομίκευση της 
θεραπείας, ώστε να επιτύχουμε το 
μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Το 
Restylane Skin Booster είναι το βα-
σικό συστατικό της μυστικής μου συ-
νταγής, τα υπόλοιπα είναι μυστικά! 
Ουσιαστικά όμως ενισχύω το αποτέ-
λεσμα με πρόσθετες θρεπτικές ουσί-
ες ανά περίπτωση. Οι ουσίες αυτές 
μαζί με τις μοναδικές κλινικές ιδιό-
τητες του Restylane Skin Booster δί-
νουν θαυμάσια αποτελέσματα που 
αρχίζουν να γίνονται αμέσως ορατά. 
Στο μήνα είναι ακόμα πιο εμφανή, 
ενώ στο τρίμηνο το δέρμα ανακτά τη 

χαμένη του λάμψη. Η θεραπεία εί-
ναι ανώδυνη, πραγματοποιείται απο-
κλειστικά στο ιατρείο και τα αποτε-
λέσματα είναι μοναδικά με διάρκεια 
έως 12 μήνες.
Σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται 
το Restylane Skin Booster;
Αν θέλετε να αναζωογονήσετε το θα-
μπό και άτονο δέρμα σας, να διορ-
θώσετε τις ατέλειές του, να μειώσετε 
τις λεπτές ρυτίδες και να επαναφέ-
ρετε την ελαστικότητά του, τότε το 
Restylane Skin Booster είναι κατάλ-
ληλο για εσάς. Πρόκειται για μια 
ανώδυνη θεραπεία χωρίς χρόνο απο-
θεραπείας, η οποία είναι συμβατή 
με όλους τους τύπους δέρματος και 
μπορεί να εφαρμοστεί σε όλο το πρό-
σωπο, στις ρυτίδες του μετώπου, στο 
λαιμό, στις κάθετες ρυτίδες του ντε-
κολτέ, σε ουλές ακμής, στις ρυτίδες 
καπνιστού στο άνω χείλος, στο πόδι 
της χήνας στα μάτια και στη ραχιαία 

επιφάνεια των χεριών. Η χρήση του 
αποκαθιστά βαθιά την υγρασία του 
δέρματος θεραπεύοντάς το. Το απο-
τέλεσμα είναι ορατό από την επόμε-
νη κιόλας ημέρα. Το δέρμα γίνεται 
περισσότερο σφριγηλό, λείο, λαμπε-
ρό και απαλό, προσφέροντας φανε-
ρή αναζωογόνηση.
Πόσο διαρκούν τα αποτελέσματα 
του Restylane Skin Booster;
Όπως είπαμε, η βαθιά ενυδάτωση 

του δέρματος με το Restylane Skin 
Booster διαρκεί έως και έναν ολό-
κληρο χρόνο. Σε λεπτά ή αφυδατω-
μένα δέρματα μπορεί η θεραπεία να 
επαναληφθεί νωρίτερα, στους 4 ή 6 
μήνες. Με αυτό τον τρόπο προσθέ-
τουμε έξτρα boosting στο δέρμα, αυ-
ξάνοντας την ελαστικότητα και τη 
φρεσκάδα του, πολλαπλασιάζοντας 
το αποτέλεσμα και αυξάνοντας τη 
διάρκειά του. 

Στις γυναίκες που αναζητούν 
την απόλυτη αντιγηραντική 

φροντίδα, η πλαστικός χειρουργός 
δρ Έλενα Τζαμαντάκη 

έχει να προτείνει μια… ένεση 
νεότητας για την επιδερμίδα.

Υ
πάρχουν πολλοί παρά-
γοντες που μπορούν να 
επιταχύνουν τη διαδι-
κασία της γήρανσης και 
όλοι συνδέονται με την 

καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής 
μας. Το έντονο άγχος, οι γρήγοροι 
ρυθμοί που ακολουθούμε για να τα 
προλάβουμε όλα, η ατμοσφαιρική 
ρύπανση, η ηλιακή ακτινοβολία, η 
έλλειψη ύπνου, το κάπνισμα και η 
κακή διατροφή, όλα αφήνουν τα ίχνη 
τους στην επιδερμίδα μας, στερώντας 
της τη νεανική της λάμψη. Το δέρμα 
καταλήγει να γίνεται πιο τραχύ και 
θαμπό, να χάνει την ελαστικότητά 
του, ενώ οι λεπτές ρυτίδες κάνουν την 
εμφάνισή τους στο πρόσωπο, υπεν-
θυμίζοντας πως ο χρόνος είναι αμεί-
λικτος. Ή μήπως όχι;
Μιλήσαμε με την πλαστικό χειρουρ-
γό δρα Έλενα Τζαμαντάκη, που εί-
ναι εξειδικευμένη στην αισθητική ια-
τρική, και μας αποκάλυψε το Restylane 
Skin Booster, το επαναστατικό προ-
ϊόν που άλλαξε τα δεδομένα στην αι-
σθητική ιατρική. Δοκιμασμένο με 
επιτυχία εδώ και 12 χρόνια, έχει απο-
δείξει πως καταπολεμά τα σημάδια 
του χρόνου, δίνοντας λύση στο αφυ-
δατωμένο, κουρασμένο, χωρίς ελα-
στικότητα δέρμα. Πρόκειται για μια 
ενέσιμη θεραπεία υαλουρονικού οξέ-
ος που πραγματοποιείται στο ιατρείο, 
με την τεχνική έγχυσης της κλασικής 
μεσοθεραπείας, αλλά με τα αποτελέ-
σματα ενός ενέσιμου filler υαλουρο-
νικού οξέος, παρέχοντας αποτελέ-
σματα για έως και 12 μήνες.

ΤΙ ΑΠΟΤΈΛΈΣΜΑ ΈΧΈΙ;
Ένα «καινούργιο» δέρμα… Με τη 
Secret Formula που έχει αναπτύξει, 
η γιατρός καταφέρνει από το 2008 
σε μόνο μία συνεδρία να επαναφέ-
ρει τη λάμψη στο δέρμα της ασθε-
νούς. Η επιδερμίδα ενυδατώνεται 
βαθιά και αυτό γίνεται άμεσα ορατό 
με μια ματιά στον καθρέφτη! Το πρό-
σωπο δείχνει ξεκούραστο, η όψη εί-
ναι νεότερη και η αυτοπεποίθηση 
ανεβαίνει. Η εφαρμογή της Secret 
Formula προσαρμόζεται στις εξατο-
μικευμένες ανάγκες της καθεμιάς, 
δίνοντας λαμπερό αποτέλεσμα σε 
πρόσωπο, λαιμό, ντεκολτέ και χέρια, 
εκεί όπου η ελαστικότητα μειώνεται 
σχηματίζοντας ρυτίδες και χαλάρω-
ση. Το αποτέλεσμα είναι άμεσα ορα-
τό και διαρκεί έως και 12 μήνες.
Εμείς κάναμε τις απαραίτητες ερω-
τήσεις στη δρα Έλενα Τζαμαντάκη 
για να απαντήσουμε στις απορίες σας.

Σε τι διαφέρει το Restylane Skin 
Booster από την κλασική μεσοθε-
ραπεία;
Το Restylane Skin Booster εφαρμό-
ζεται με την τεχνική της μεσοθερα-
πείας, όμως τοποθετείται βαθιά στο 
δέρμα και όχι στην επιδερμίδα όπως 
κάνει η μεσοθεραπεία, για να μπο-
ρέσει να το ενυδατώσει εκ των έσω. 
Το Restylane Skin Booster διαφέρει 
από μια κλασική μεσοθεραπεία, κα-
θώς είναι διασταυρωμένο (cross-
linked) υαλουρονικό οξύ με τη μο-
ναδική πατενταρισμένη τεχνολογία 
NASHA (κατοχυρωμένη με δίπλωμα 

Νεανική Επιδερμίδα
ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ 

ΛΑΜΠΕΡΗ ΚΑΙ 

ευρεσιτεχνίας) της Galderma. Η τε-
χνολογία του είναι τέτοια που μετά 
από 10-15 ημέρες απορροφά νερό 
κρατώντας την υγρασία – ενυδάτω-
ση στο επίπεδο της έγχυσης έως και 
12 ολόκληρους μήνες. Το αποτέλε-
σμα είναι η ουσιαστική ενυδάτωση, 
βαθιά μέσα στο δέρμα. Οι λεπτές 
γραμμές μειώνονται, η επιδερμίδα 
ανακτά τη χαμένη της λάμψη και 
επανέρχεται η σφριγηλότητα του νε-
ανικού δέρματος. Εξατομικευμένα 
πρωτόκολλα εφαρμόζονται αναλό-
γως την κλινική κατάσταση του δέρ-
ματός σας. Πάνω από 5,5 εκατομμύ-
ρια άνθρωποι ανά την υφήλιο έχουν 

επωφεληθεί από το Restylane Skin 
Booster, αποκτώντας σφριγηλότητα, 
ελαστικότητα και φυσικά φρέσκια 
νεανική όψη. Αξιοθαύμαστη επίσης 
είναι η μεγάλη διάρκεια του αποτε-
λέσματος της θεραπείας σε αντίθε-
ση με της μεσοθεραπείας, καθώς 
πολλές φορές μία μόνο συνεδρία το 
χρόνο είναι αρκετή.
Ποια είναι η «μυστική συνταγή» του 
Restylane Skin Booster;
Η Secret Formula μου αποκαθιστά 
αποτελεσματικά και στοχευμένα τα 
σημάδια του χρόνου σε κάθε πρόσω-
πο. Κάθε άνθρωπος, κάθε τύπος δέρ-
ματος, κάθε διαφορετική ανατομική 

Πρόκειται για μια ανώδυνη 
μέθοδο χωρίς χρόνο αποθεραπείας, 
η οποία είναι συμβατή με όλους 
τους τύπους δέρματος και μπορεί 
να εφαρμοστεί σε όλο το πρόσωπο. 
Το αποτέλεσμα είναι ορατό 
από την επόμενη κιόλας ημέρα


