
 כתמי עור ופיגמנטציה
 

. הסיבה לכך נעוצה בריאקציית תאי ייצור המלנין ישראל היא ארץ שטופת שמש ובעיות פיגמנטציה
שיזוף, עלולה להחמיר ניהן. אותה ריאקציה הידועה לכל כבניסיונם להגן על גופנו מפ UV-אל קרני ה

. היקף "תכשירי הפלא"שימוש בו הורמונליים, שינויים מתחים נפשייםבהינתן גורמים נוספים דוגמת 
 הבעיה וחומרתה עלולים לנוע על סקאלה של כתם בודד עד כדי "מסכת היריון" שלמה.

 
פיגמנטציה, כתמי עור ובקליניקה של ד"ר איימס עומדים לרשותכם מגוון טיפולים חדשניים למזעור 

 זר מהתקדמות בעולם.נוסחאות פילינג בעלות רמת חדירות שונה וכלה בטכניקות אור וליי 8-החל מ
 

 להופעתם של כתמי עור  עיקריים גורמי השפעה
 

 שיופרשמגדירה את כמות פיגמנט המלנין  האינדיבידואלית של כל אדם ואדם הגנטיקה -גנטיקה 
 מתאי האפידרמיס ואת סוגו. 

 
וממירה אותן לגירוי   UV-המלנין מהווה רשת הגנה הסופגת את קרני ה -חשיפה ממושכת לשמש 

המאחסנים מולקולת  יצור המלנין, דהיינו, שיזוף. תהליך זה כרוך בהתאגדות אברוני המלנוציטיםבי
פיגמנטציה -לשם יצירת מיסוך המגן על גרעין התא. חשיפת יתר עלולה להסתכם בהיפר פיגמנט

 באזור המחשוף והפנים )כתמי גיל(.
 

בעת הריון או בעת נטילת  UV -רני השילוב פעילותם של הורמון האסטרוגן וק -שינויים הורמונליים 

 ור המצח, האף, מעל השפה העליונה,באזלעתים מתורגמים למלזמה )"מסכת היריון"(  ,גלולות
 .בכתם פיגמנטציה שצורתו אינה סדירה וצבעו נע על סקאלת החומים מדובר .הסנטר והלחיים

 
תרופות מרשם והתמודדות תכשירים קוסמטיים,  -להופעת כתמי עור ופיגמנטציה  גורמים נוספים

 אגרסיבית עם ריפוי פצע דלקתי ברקמת העור.
 

 פיגמנטציה בשיטת ד"ר איימס העלמת
 
 
 פילינג כימי:  
 

חלקה העליון של עד  החודרבינוני בקליניקה מוצע פילינג  - בינונית פלוס-רמת חדירות בינונית
מבוצע בשלושה שלבים החודר עמוק יותר ו פילינג בינוני פלוס אומחייה את העור שכבת הדרמיס ו

ומשלב המשך טיפול במסגרת ביתית בקרמים  ביצועו הדרגתיבהפרשים של חודש בין טיפול לטיפול. 
 לשם מיקסום תוצאותיו.המכילים חומרים פעילים 

 
החדש".  2ו"פילינג עמוק  פילינג עמוק בשיטה הקלאסיתאלו מונים  - פילינג ברמת חדירות גבוהה

 אחידות בגוון העור. ית של הדרמיס ויוצר אפקט מתיחה וחודר לשכבתו האמצעינג הקלאסי הפיל
 9בעל רמת חדירות גבוהה יותר. נוסחתו הייחודית בעלת  הינו החדש" 2לעומתו, "פילינג עמוק 

מגרה את ייצור סיבי הקולגן חדירותו המקסימלית פני הפורצלן ומרכיבים חיוניים שוללת את אפקט 
 ט של התחדשות, מתיחה ומיצוק העור.אפקהפיגמנטציה ושיפור דרמטי במראה  -ין. התוצאהוהאלסט

 
 
 חימום סלקטיבי של פיגמנט הצבע בכתם באמצעות קרני  :הבזקי אורIR אדום(. אלו -)אינפרה

שליטה מוחלטת בעוצמת  - יתרוןהממיסות כתמי עור עקשניים עד פיזורם בעור וטשטושם. 
 תאמת הטיפול למהות הכתם, גוון העור ומרקמו. דבר המאפשר ה ,הפולס

 
  משכבת העור העליונה וחשיפתם של תאי עור חדשים. תאי עור מתיםהסרת  לייזר:פילינג 

עור  מראה אפשרות חדירה לשכבות העור העמוקות וקילוף פיגמנטציה עמוקה. הקניית   -יתרון
 .צעיר ובריא

 
 ?של כתמי עור יסיונות הסרה כושליםמנ מיואשיםהתקבעה בעור הפנים?  הפיגמנטציה

 פנו עוד היום לקליניקה של ד"ר איימס ותיהנו מעור חלק, אחיד וקורן.


