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H εταιρία H.M.I Hellenic Medical Imports παρουσιάζει
σε αποκλειστικότητα στην Ελληνική αλλά και
στην Κυπριακή αγορά το μηχάνημα
Er:Glass 1550nm της εταιρίας
LUTRONIC που είναι βασισμένο
στην τεχνολογία Fractional.

ο νέος αποκλειστικός αντιπρόσωπος των
&
για την Ελλάδα και την Κύπρο
Η εταιρεία DermaTech είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει πως είναι ο νέος αποκλειστικός αντιπρόσωπος
των Fraxel και Thermage για την Ελλάδα και την Κύπρο. Δέσμευση της εταιρείας DermaTech είναι η συνεχής
εκπαίδευση και υποστήριξη των ήδη υπαρχόντων και μελλοντικών πελατών υπεύθυνα και αξιόπιστα.
Παναιτωλίου 13, 117 41 Αθήνα • Τηλ.: 210 92 30 330, Fax: 210 92 30 071
info@dermatech.gr • www.dermatech.gr
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Κλασματική Τεχνολογία

FRACTIONAL RF (PIXEL™ RF)
Το σύστημα Accent XL και η εταιρεία Alma Lasers
προσφέρει πλέον τη νέα αναβαθμισμένη έκδοση
κλασματικής τεχνολογίας Fractional RF, διαθέτοντας ολοκληρωμένες εφαρμογές ανάπλασης προσώπου.
Η νέα τεχνολογία PIXEL™ RF για πρώτη φορά
σε παγκόσμιο επίπεδο συνδυάζει τη Μονοπολική
Ραδιοσυχνότητα και τον κλασματικό τρόπο μετάδοσης της ενέργειας (Fractional). Η χρήση της παραπάνω τεχνολογίας σε συνδυασμό με την εν τω βάθει σύσφιγξη και τις επιφανειακές δομικές αλλαγές
που παρέχουν η Μονοπολική και Διπολική RF αντίστοιχα, προσφέρουν άριστα αποτελέσματα και συνολική ανάπλαση στο πρόσωπο.

Αποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύπρο
από την εταιρεία LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6815681,
email: info@lidsmedical.gr

Τί είναι η κλασματική τεχνολογία Fractional?
Η κλασματική ανανέωση του δέρματος (Fractional
Resurfacing) είναι μία ελάχιστα επεμβατική διαδικασία, η οποία επιδρά σε ένα μέρος της συνολικής
τετραγωνικής επιφάνειας της βλάβης. Η Fractional
Photo Thermolysis (FPT) σε σχέση με τη Selective
Photo Τhermolysis (SPT - αρχή που παρουσιάστηκε
για πρώτη φορά το 1983) παρέχει σήμερα νέες ευεργετικές ιδιότητες. Οι μικρο-θερμικές ζώνες εξάχνωσης
εστιάζουν στην εν μέρει εξάχνωση της επιδερμίδας
και την υψηλή θέρμανση του χορίου. Ανεξαρτήτως
της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για την κλασματική ανανέωση, ο πρωταρχικός στόχος της θεραπείας είναι η επιδερμίδα αλλά και η δερμίδα ταυτόχρονα με σκοπό τη δημιουργία μικρό-θερμικών
ζωνών, όπου μεταξύ αυτών θα μεσολαβεί ανέπαφος ιστός. Μικρο-θερμικές επεμβατικές ζώνες διάτρησης δημιουργούνται, καθώς η παρακείμενη περιοχή παραμένει άθικτη και χρησιμοποιείται ως απόθεμα για γρήγορη επούλωση και επιθηλιοποίηση. Ο σκοπός της κλασματικής τεχνολογίας είναι η
μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα με την ελάχιστη δυνατή καταστροφή του ιστού.

541

Νέα Προϊόντα

Τα αντηλιακά με ιαματικό Νερό της Avène:
Νέες συνθέσεις, νέες συσκευασίες και πάντα ολοένα και καλύτερες καλλυντικές ιδιότητες

Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, η αντηλιακή
σειρά της Avène κερδίζει την αγάπη των χρηστριών και
την εμπιστοσύνη των επαγγελματιών υγείας. (En 2008,
les solaires Avène sont n°1 des ventes en pharmacie et
des prescriptions par les dermatologues1).
Η επιτυχία των αντηλιακών προϊόντων Avène βασίζεται στον πλούτο των συνθέσεών τους σε ιαματικό
Νερό της Avène, από τη φύση του καταπραϋντικό και
αντι-ερεθιστικό, στις κατάλληλες υφές για το ευαίσθητο
δέρμα, το μοναδικό συνδυασμό των αποτελεσματικών
φωτοπροστατευτικών που περιέχουν και βεβαίως, στις
ασύγκριτες καλλυντικές ιδιότητές τους.
Το 2009:
• Σ ε συμφωνία με τις συστάσεις της ευρωπαϊκής επιτροπής, η σειρά 40SPF αντικαθίσταται από τη σειρά 30SPF
και το λογότυπο UVA, που συνιστάται από τον COLIPA
και δείχνει την ομοιογενή προστασία από το ηλιακό
φάσμα, εμφανίζεται καθαρά πάνω στη συσκευασία
όλων των προϊόντων.
• Η υφή της νέας Cleanance solaire είναι ακόμη πιο

• S PRAY ENFANT TR S HAUTE
PROTECTION
Σπρέι ασφάλειας, κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα του παιδιού με SPF 50
• CLEANANCE SOLAIRE TR S
HAUTE PROTECTION
Δροσερή υφή, για ευαίσθητα δέρματα με
SPF 50
•C
 LEANANCE SOLAIRE HAUTE
PROTECTION
Δροσερή υφή, για δέρματα με τάση για
ακμή με SPF 30

λεπτόρρευστη και το ματ αποτέλεσμα άμεσο.
• Με την προσθήκη ενός νέου συστατικού, οι συνθέσεις
των σπρέι 30SPF και 50SPF γίνονται πολύ ανθεκτικές
στο νερό (ενήλικες και παιδιά). Η ιδιότητα αυτή, δύσκολη να επιτευχθεί για τις υφές σπρέι, υφές ιδιαίτερα
λεπτόρρευστες, εκτιμάται ιδιαίτερα από τη μαμά αλλά
και από όλη την οικογένεια.
• Οι κρέμες compact είναι και αυτές ανανεωμένες και
προσφέρουν διπλή αίσθηση. Πλούσιες και απαλές
στην εφαρμογή, παρέχουν ένα πουδρέ τελείωμα απόλυτα ματ.
• Πιο πρακτικά, τα σωληνάρια 50ml SPF50 και η Cleanance
solaire κυκλοφορούν σε αεροστεγή φιαλίδια, τέλεια για
να καθορίσουν την ακριβή δόση εφαρμογής.
• Τέλος, τα σπρέι επωφελούνται από ένα νέο πορτοκαλί
φιαλίδιο, ακόμη πιο κομψό και πιο ορατό στο ράφι.

1

Sources IMS Cumul Fixe à fin Juin 2008 et X-Ponent
en Cumul Mobile à décembre 2008
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N E W ! ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ LASER

Η νέα εταιρεία Sperian -προϊόν συγχώνευσης των δύο
μεγαλύτερων εταιρειών
ανά τον κόσμο (Glendale
και UVEX)- καινοτομεί τόσο στο σχεδιασμό όσο και
την κατασκευή προστατευτικών ιατρικών γυαλιών για
κάθε τύπο laser και I.P.L. υψηλής τεχνολογίας για περισσότερη προστασία και ασφάλεια τόσο για γιατρούς
όσο και για τους ίδιους τους
ασθενείς.

Αποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύπρο από την εταιρεία LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-681 5 681
email: info@lidsmedical.gr

