Luonnollisuus on kaunista

Omaa ihoa luonnollisesti uudistavat ja vahvistavat hoidot löytyvät Ihoakatemiasta
Ihoakatemiassa ja Ihoakatemian Kauneuskeskuksessa on ainutlaatuisen palvelukokonaisuus vaikuttavia
lääketieteellisiä ja kosmeettisia hoitoja, jotka perustuvat ihon omaan uudistumiskykyyn. Nykyaikaisilla
hellävaraisilla hoitomenetelmillä saavutetaan näkyvät
tulokset ilman pitkää toipumisaikaa. Pitkäkestoinen
vaikutus saadaan yhdistelemällä lääketieteellisiä ja
kosmeettisia hoitoja. Yhdistelmähoidoilla pystytään
helposti häivyttämään 5-10 vuoden ikääntymismerkit.
Turvallisia ja tehokkaita hoitoja voidaan uusia tarpeen
mukaan. Myös kauneuskirurgisiin toimenpiteisiin kannattaa aina yhdistää ihon kuntoa parantavat hoidot.
Mesoterapia on tehokas ja
turvallinen hoito
Mesoterapia on menetelmänä otettu
käyttöön Ranskassa jo 1950-luvulla.
Viimeisen 10 vuoden aikana mesoterapia on kasvattanut maailmalla suosiota yhtenä tehokkaimmista anti-age
hoidoista. ”Anti-aging mesoterapiassa
viedään pienet pisarat hoitoliuosta
hyvin ohuella neulalla kivuttomasti
ihon pintakerrokseen. Ihoa nuorentavat
luonnolliset ravintoaineet riittävinä
pitoisuuksina stimuloivat ihosolujen
uudistumista. Mesoterapia on erinomainen myös kaulan, dekolteen ja
kädenselkien kohotusta kaipaavan
ihon hoidossa”, kertoo Ihoakatemian
ylilääkäri, ihotautien ja allergologian
erikoislääkäri Marge Uibu.

Glykopeel®
Anti-aging peel
Glykopeel® on ainutlaatuinen ihoa kokonaisvaltaisesti uudistava kemialliseen
kuorintaan perustuva hoito-ohjelma,
johon ei tehosta huolimatta liity näkyvää
ihon hilseilyä tai punoitusta. Glyko-

peel® sisältää 18 ihon laatua parantavaa
aktiiviainetta. Glykopeel-kuorinnalla
hoidetaan juonteita, kimmoisuuden
vähenemistä, ihon elotonta sävyä, pigmenttimuutoksia, lieviä aknemuutoksia
ja ihon epätasaisuuksia.

INTRAcel®-vallankumous
lääketieteellisessä
nuorennushoidossa
INTRAcel on uuden aikakauden lääketieteellinen menetelmä ihon veltostumisen, ryppyjen, akne- ja raskausarpien
hoitoon. Intracel kohdistaa hoitavan
energian tarkkaan ongelmakohtaan
säästäen ihon pinnan palamiselta. INTRAcel kiinteyttää ja uudistaa ihoa niin
tehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti, että
samanlaisia hoitotuloksia on vaikeata
saavuttaa millään muulla hoitomenetelmällä. Tuloksena on 5-10 vuoden
ikääntymismerkkien korjaantuminen
lähes ilman toipumisaikaa. Hoidon teho
perustuu oman ihon uudistumiseen
ja hoitotulos on täysin luonnollinen.
INTRAcel mahdollistaa myös vaikeiden ja syvien akne- ja raskausarpien
tasoittamisen, johon tähän saakka ei
ole ollut hyviä hoitokeinoja. Hoitoa
voidaan käyttää myös kaulan, dekol-

Glykopeel ® anti-aging peel kiinteyttää ja tasoittaa ihon sävyä ilman toipumisaikaa.
teen, käsien, rintojen ja vartalon ihon
kiinteyttämiseen.

Omnilux LED valohoito
Fotonuorennus on maailmalla nopeasti suosiota saavuttanut turvallinen
ihoa luonnollisesti uudistava nuorennushoito. Omnilux® valohoidoista on
yli 40 tieteellistä julkaisua. Omnilux®
LED-laitteilla voidaan hoitaa aknea,
ryppyjä, ihon punoitusta, valovaurioita
ja nopeuttaa ihon paranemista. LEDvalohoito nopeuttaa leikkaushaavojen
paranemista ja häivyttää syntyviä arpia.
Tehokkain hoito-ohjelma on fotodynaaminen valohoito, jossa valon vaikutusta
tehostetaan hoitovoiteella.

Pukinkonttiin lahjakortti
Ihoakatemian
Kauneuskeskuksesta.

Parhaat tulokset
yhdistelmähoidoilla
Ihoakatemiassa ja Ihoakatemian Kauneuskeskuksessa asiakkaita palvelevat
esteettiseen hoitoon erikoistuneet ihotautilääkärit, plastiikkakirurgit, sairaanhoitajat ja kosmetologit. Ihoakatemian
laaja hoitovalikoima mahdollistaa valita
jokaiselle asiakkaalle juuri hänelle parhaiten sopivan hoitokokonaisuuden.

Lena Meriläinen kertoo Ihoakatemiasta:
”Ihoakatemia on aivan mahtava paikka! Se on kotoinen, viehättävä ja sinne on todella helppo mennä,
sillä ihmiset siellä ovat aivan ihania! Ihoakatemian
hoidot olen kokenut loistaviksi ja tehokkaiksi.
Parhaiten tehon olen huomannut ystävieni kommenteista kun he sanovat, että vain kaunistun
vanhetessani. Ja se on täysin Ihoakatemian ansiota!
Suosikkini hoidoista ovat Mesoterapia ja Intracel.
Mesoterapia on miellyttävä hoito ja iho kirkastuu
jo muutaman hoitokerran jälkeen. Otankin sitä
aina kuuriluonteisesti.
Halusin veitsettömän vaihtoehdon kasvojenkohotukselle ja Marge Uibu suositteli Intracel-hoitoa.
En olisi uskonut, että se voi olla näin tehokas!”

Cryolift ® kiinteyttävä kasvohoito.

Hyvä lahjaidea!
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