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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εργασία αυτή αρχικά πραγµατοποιείται απαρίθµηση διαφόρων σηµαντικών
περιοχών παγκοσµίως και πώς εξελίχθηκε σε αυτές ο κλάδος της αισθητικής. Στη
συνέχεια, γίνεται µία εκτενής αναφορά στη δοµή του δέρµατος και τα στοιχεία του, έτσι
ώστε να αποτελέσει µία καλή βάση για την επεξήγηση των µεθόδων καθαρισµού και
θεραπειών που ακολουθούν.
Έπειτα, έχοντας ήδη προχωρήσει στο θέµα των µεθόδων καθαρισµού προσώπου,
αρχικά γίνεται λόγος για τις συσκευές καθαρισµού προσώπου και µετά για κάθε µία
θεραπεία αναφέρονται τόσο τα πλεονεκτήµατα όσο και τα µειονεκτήµατα. Ανάµεσα στις
µεθόδους καθαρισµού βρίσκεται η θεραπεία µε οξέα, η θεραπεία της δερµοαπόξεσης µε
µικροκρυστάλλους και της χηµικής δερµοαπόξεσης.
Ύστερα, από τις τεχνικές καθαρισµού, σειρά έχουν οι θεραπείες προσώπου όπου
γίνεται µία όσο το δυνατόν πιο αναλυτική –για τα δεδοµένα των ζητούµενων της
εργασίας- απαρίθµηση των θεραπειών του προσώπου καθώς και των πλεονεκτηµάτων
και µειονεκτηµάτων της κάθε µίας. Ανάµεσα στις θεραπείες του προσώπου βρίσκεται το
Botox, το Υαλουρονικό Οξύ, που ολοένα κερδίζει την εµπιστοσύνη του κοινού, η
Luminotherapy (ή αλλιώς Φωτοθεραπεία), το Happylift, η θεραπεία Mosaic Micro
Fractional και το PPX. Φυσικά, δεν πρέπει να παραληφθούν οι θεραπείες ανόρθωσης
προσώπου, η Μεσοθεραπεία και η µέθοδος του Laser Fraxel.
Γενικότερα, ένας από τους βεβαιότερους τρόπους για τη θεραπεία της
αντιγήρανσης και της επανόρθωσης του δέρµατος είναι η ενυδάτωση, και δεν θα
µπορούσε παρά να υπάρχει ένα µεγάλο τµήµα αφιερωµένο σε αυτήν.
Σκοπός και στόχος αυτής της εργασίας, τελικά, ήταν να αναλύσουµε και να
συνοψίσουµε τις τεχνικές καθαρισµού προσώπου και τα είδη θεραπειών προσώπου, ώστε
η ίδια να αποτελέσει ένα χρήσιµο οδηγό για τους επαγγελµατίες υγείας και συγκεκριµένα
τους αισθητικούς. Αυτός είναι και ο λόγος που στην εκπνοή της εργασίας γίνεται λόγος
για το επάγγελµα του αισθητικού και για τα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να τον
χαρακτηρίζουν όχι µόνο ως επαγγελµατία αλλά και ως αυτόφωτο άνθρωπο.
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ABSTRACT
In this project initially there is a list of different important places globally in which the
domain of aesthetics is developed. Later, there is a wide reference to the structure of the
skin and its elements, so as to become a basis to explain the methods of cleaning and
therapies that follow.
Secondly, there is a reference to the facial cleaning techniques and firstly we talk about
cosmetic cleaning devices and then for each and every one of the therapies we mention
the pros and cons as well. Among the methods of cosmetic cleaning there is the therapy
with acids, the skin scrapping therapy with microcrystal and the chemical peeling.
After cleaning techniques, there is reference to the facial therapies, there is another list, as
extensive as possible, for the advantages and disadvantages of each one. Among the
therapies there is Botox, the Hyaluronic Acid, the Luminotherapy, the Happylift, the
therapy with Mosaic Micro Fractional and PPX. Of course, there are also other methods
such as Mesotherapy and Laser Fraxel.
Generally speaking, one of the most secure ways for anti-aging and skin repair treatment
is hydration, so there is a large part devoted to it this crucial issue.
The aim of this dissertation was to, finally, analyze and summarize the facial cleaning
techniques and facial therapies, so as to make this project a useful and handy guidebook
for the health professionals and more specifically the beauticians. This is the reason why
as this last part comes to an end there is a sufficient reference to this profession and for
the necessary assets that must be inherent so as to form not only a skilled professional but
a complete personality.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η εργασία αυτή εκπονείται στα πλαίσια απόκτησης του πτυχίου του
προπτυχιακού κύκλου σπουδών στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης,
στο Τµήµα Αισθητικής και Κοσµητολογίας.
Το κεντρικό θέµα είναι το πρόσωπο, τόσο από άποψη δέρµατος όσο και από
άποψη καλλωπισµού και θεραπειών. Με αυτήν την εργασία επιστεγάζεται η προσπάθεια
των 4 ετών σπουδών στο ΑΤΕΙΘ Σίνδου.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εργασία αυτή δοµείται από δύο κύρια κεφάλαια, ενώ το κάθε κεφάλαιο
απαρτίζεται από επί µέρους υποενότητες. Γενικότερα, ο κλάδος της αισθητικής είναι
άρρηκτα συνδεδεµένος µε αυτόν της υγείας. Αυτός είναι και ο λόγος που πάντα ο
αισθητικός πρέπει να έχει κατά νου όχι µόνο την αισθητική πλευρά του επισκέπτηασθενούς αλλά και την πλήρη κλινική εικόνα.
Για αυτό άλλωστε και ονοµάζονται «θεραπείες προσώπου» και όχι µόνο
καλλωπισµός. Διότι το δέρµα είναι ζωντανό όργανο και οποιαδήποτε ενόχληση από
εξωτερικούς ή εσωτερικούς παράγοντες, ακόµα και ψυχικούς, µπορεί να εκδηλωθεί πάνω
στο δέρµα.
Από την άλλη πλευρά, ο κλάδος της αισθητικής αποτελεί έναν εξαιρετικά
κερδοφόρο κλάδο για τους επαγγελµατίες του χώρου και αναπτύσσεται συνεχώς. Αυτό
οφείλεται χάρη στην καλπάζουσα τεχνολογία. Με τις νέες τεχνικές να κάνουν την
εµφάνισή τους καθηµερινά και σε παγκόσµιο επίπεδο, οι οποίες τεχνικές συνήθως
αποφέρουν και περισσότερα χρήµατα τόσο λόγο κόστους αλλά και λόγω µάρκετινγκ, ο
αισθητικός πρέπει διαρκώς να βρίσκεται σε αληθινή εγρήγορση. Οι δε νέες γνώσεις και
οι ακαδηµαϊκές έρευνες αποτελούν γνώµονες που µπορούν να µεταβάλουν τις ισχύουσες
πρακτικές, τις εργασιακές συνήθειες και τελικά ολόκληρες οικονοµίες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ
1.1. Ιστορική αναδροµή
Η αισθητική καλύπτει µια περίοδο περίπου 6000 ετών και είναι εµφανής σχεδόν σε κάθε
κοινωνία του κόσµου. Σύµφωνα µε θεωρίες, η τέχνη της αισθητικής σώµατος ήταν η
αρχαιότερη µορφή ιεροτελεστίας στην ανθρώπινη κοινωνία. Χρονολογείται περίπου στα
100.000 χρόνια και είχε κάνει την εµφάνισή της στην Αφρική περίπου στα µέσα της
Εποχής του Λίθου. Η απόδειξη οφείλεται σε χρωστικές ουσίες που χρησιµοποιούνταν σε
ορυκτά και σχετίζονται µε την εµφάνιση του Homo Sapiens στην Αφρική.
[9][10][11][12]
Αρχαιολόγοι έχουν αποδείξει ότι η αισθητική χρονολογείται σίγουρα από την εποχή
της αρχαίας Ελλάδας και Αιγύπτου.

1.2. Η αισθητική στην Ευρώπη
Στον Μεσαίωνα η χρήση makeup θεωρούνταν προσβλητική από τους
θρησκευτικούς ηγέτες. Ωστόσο, πολλές γυναίκες το έκαναν. Από την αναγέννηση µέχρι
τον 20ο αιώνα, οι κατώτερες τάξεις έπρεπε να κάνουν αγροτικές δουλειές, µε
αποτέλεσµα το ανοιχτό χρώµα του δέρµατός τους να γίνει πιο σκούρο από τον ήλιο. Όσο
υψηλότερα ήταν ένα άτοµο κοινωνικά, τόσο περισσότερο ελεύθερο χρόνο περνούσε µέσα
στο σπίτι, µε αποτέλεσµα το δέρµα να παραµένει χλωµό.
Έτσι, οι ανώτατες τάξεις των ευρωπαϊκών κοινωνιών είχαν χλωµό δέρµα, µε
αποτέλεσµα οι Ευρωπαίοι άντρες και γυναίκες να επιχειρούν να κάνουν πιο ανοιχτό το
χρώµα του δέρµατός τους χρησιµοποιώντας σκόνη στο δέρµα τους, για να δείχνουν
περισσότερο αριστοκράτες. Χρησιµοποιούνταν ένα εύρος από προϊόντα, όπως µπογιά
από λευκό µόλυβδο, η οποία πιθανώς να περιείχε και αρσενικό, το οποίο δηλητηρίαζε ή
ακόµα και σκότωνε τις γυναίκες. Η Βασίλισσα Ελισάβετ Ι της Αγγλίας έκανε χρήση
λευκού µόλυβδου, µε τον οποίο δηµιούργησε µια εµφάνιση γνωστή ως η “Mάσκα της
Nεότητας”. [13]
Τα χλωµά πρόσωπα ήταν µια τάση κατά τον Μεσαίωνα στην Ευρώπη. Τον 16ο
αιώνα, οι γυναίκες έφταναν στο σηµείο να τραυµατίζουν τον εαυτό τους για να κάνουν το
δέρµα τους χλωµό. Ισπανές ιερόδουλες φορούσαν ροζ make - up για να κάνουν το δέρµα
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τους να δείχνει χλωµό. Τον 13ο αιώνα οι γυναίκες της Ιταλίας φορούσαν κόκκινο
κραγιόν για να δείξουν ότι είναι ανώτερης κοινωνικής τάξης. [14]

1.3. Η αισθητική στην Αµερική και Αυστραλία
Μερικές Ινδό-Αµερικάνικες φυλές έβαφαν τα πρόσωπά τους για τελετές ή µάχες.
Παρόµοιες πρακτικές ακολουθούσαν και οι ιθαγενείς της Αυστραλίας.

1.4.Νεότερη ιστορία
1.4.1. 20ος αιώνας
Κατά τον 20ο αιώνα, τα καλλυντικά δεν ήταν ιδιαίτερα δηµοφιλή. Για την
ακρίβεια, οι γυναίκες σπάνια χρησιµοποιούσαν make - up. Η περιποίηση τέτοιου είδους
ήταν τότε µόνο για τις γυναίκες των καµπαρέ και για εκείνες που έκαναν καριέρα στην
ασπρόµαυρη οθόνη. [15] Η χρήση βαφής στο πρόσωπο έγινε γνωστή στους πλούσιους
της εποχής σε µια προσπάθεια να δείχνουν πιο χλωµοί. Αυτή η πρακτική ήταν επικίνδυνη
λόγω του γεγονότος ότι συνήθως το βασικό συστατικό ήταν το αρσενικό. [16] Το χλωµό
πρόσωπο σχετιζόταν µε τον πλούτο.
Το να έχει κάποιος χλωµό πρόσωπο σήµαινε ότι δεν δούλευε στον ήλιο και
µπορούσε να µένει στο σπίτι όλη µέρα. Τα καλλυντικά ήταν τόσο άγνωστα, ώστε δεν
πωλούνταν στα εµπορικά κέντρα, αλλά µόνο στα καταστήµατα µε αντικείµενα σχετικά
µε το θέατρο. Ο καλλωπισµός µιας γυναίκας αποτελούνταν µόνο από την χρήση ενός
χαρτιού ή ενός πανιού µε λάδι, για να λευκαίνει την µύτη τον χειµώνα και να δίνει λάµψη
στα µάγουλα το καλοκαίρι.
Το ρουζ θεωρούταν προκλητικό, έτσι το χρησιµοποιούσαν µόνο οι “γυναίκες της
νύχτας”. Μερικές γυναίκες χρησιµοποιούσαν καµένα σπίρτα για να σκουραίνουν τις
βλεφαρίδες τους και πέταλα από γεράνι και παπαρούνα για να βάφουν τα χείλη. Η
ζήτηση της βαζελίνης ανέβηκε, λόγω της χρήσης της στα σκασµένα χείλη, σαν βάση για
τονωτικό µαλλιών και για σαπούνι. [17] Το αποσµητικό εφευρέθηκε το 1888 από έναν
άγνωστο εφευρέτη από την Φιλαδέλφεια των Ηνωµένων Πολιτειών και προωθήθηκε στο
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εµπόριο µε το όνοµα Mum. Τα roll - on αποσµητικά εµφανίστηκαν το 1952 και τα σπρέι
αποσµητικά το 1965.
Το 1910 περίπου, το make-up έγινε γνωστό στις Ηνωµένες Πολιτείες και στην
Ευρώπη λόγω της επιρροής των αστέρων του µπαλέτου και του θεάτρου, όπως η
Mathilde

Kschessinska

και

η

Sarah

Bernhardt.

Το

πολύχρωµο

make-up

πρωτοεµφανίστηκε στο Παρίσι µε την άφιξη του Ρωσικού Μπαλέτου το 1910, όπου η
ώχρα και το βυσσινί ήταν οι πιο τυπικές αποχρώσεις. [18] Το βιβλίο οµορφιάς Daily
Mirror έδειχνε ότι τα καλλυντικά ήταν τώρα αποδεκτά για να τα φορούν οι ελεύθερες
τάξεις.
Το 1915, ένα νοµοθετικό σώµα στο Κάνσας πρότεινε να θεωρείται πληµµέληµα
για τις γυναίκες κάτω των 44 ετών να φορούν καλλυντικά “για να µην δηµιουργούν
λάθος εντυπώσεις”. [19] Το Daily Mirror ήταν το πρώτο που πρότεινε την χρήση eyeliner
για να επιµηκύνει το µάτι. Η σκίαση των φρυδιών παρουσιάστηκε επίσης σε αυτό το
βιβλίο, και κατασκευαζόταν από δεντρόκολλα, ινδικό µελάνι και ροδόνερο. [20]
Ο George Burchett ανέπτυξε την κοσµητική δερµατοστιξία αυτή την περίοδο.
Μπορούσε

να

αποτυπώσει

σε

κόκκινα

χείλη

και

σκούρα

φρύδια.

Επίσης,

πραγµατοποιούσε δερµατοστιξία σε παραµορφωµένους άντρες του Πρώτου Παγκοσµίου
Πολέµου προσθέτοντας τόνους δέρµατος στα κατεστραµµένα πρόσωπα και καλύπτοντας
τις ουλές µε χρώµατα που ήταν πιο ευχάριστα στο µάτι. [21]
Την δεκαετία του 1920, η βιοµηχανία στο Hollywood είχε την πιο µεγάλη
επιρροή στα καλλυντικά. Πολλοί ηθοποιοί επηρέαζαν την βιοµηχανία καλλυντικών.
Πολλοί από τους σηµερινούς κατασκευαστές make-up ιδρύθηκαν τις δεκαετίες 1920 και
1930. Το κραγιόν ήταν ένα από τα πιο γνωστά καλλυντικά της εποχής, περισσότερο από
τα ρουζ και την σκόνη, επειδή ήταν πολύχρωµο και φθηνό.
Το 1915, ο Maurice Levy εφηύρε το µεταλλικό δοχείο για το κραγιόν, το οποίο
έδωσε άδεια για µαζική παραγωγή. [23] Αυτό το στυλ επηρέασε επίσης τα καλλυντικά
της δεκαετίας του 1920, όπου κυρίαρχο ρόλο έπαιζαν τα σκούρα µάτια, το κόκκινο
κραγιόν και το κόκκινο γυαλιστικό νυχιών. Η χρήση του µολυβιού χειλιών αυξήθηκε την
δεκαετία του 1920, επειδή ήταν τεχνολογικά ανώτερο, λόγω ενός καινούριου συστατικού,
του βαµβακέλαιου.
Η πρώτη εµπορική µάσκαρα, ήταν απλώς πιεσµένα κέικ που περιείχαν σαπούνι
και χρωστικές ουσίες. Ο Eugene Schueller εφηύρε την σύγχρονη συνθετική βαφή
µαλλιών το 1907 και επίσης εφηύρε το αντηλιακό το 1936. [24]
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Στην περίοδο µετά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, υπήρξε µια έξαρση στην
αισθητική χειρουργική. Στις δεκαετίες 1920 και 1930, η διαµόρφωση προσώπου και η
κοινωνική ταυτότητα κυριαρχούσαν στον κόσµο της πλαστικής χειρουργικής. Τα
λίφτινγκ πραγµατοποιούνταν από το 1920, αλλά από την δεκαετία του 1960 η αισθητική
χειρουργική χρησιµοποιήθηκε και για την ελάττωση των σηµαδιών γήρανσης. [25] Κατά
την διάρκεια του 12ου αιώνα, η κοσµητική χειρουργική περιστρεφόταν κυρίως γύρω από
τις γυναίκες. Οι άντρες συµµετείχαν µόνο αν είχαν παραµορφωθεί από τον πόλεµο. Τα
εµφυτεύµατα σιλικόνης παρουσιάστηκαν το 1962.
Το 1980, ο Αµερικανικός Σύλλογος Πλαστικών Χειρουργών έκανε προσπάθειες
να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του κοινού για την πλαστική χειρουργική. Σαν
αποτέλεσµα αυτού, το 1982, το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωµένων Πολιτειών έδωσε
άδεια στους γιατρούς να διαφηµίζουν τις µεθόδους τους. [26] Η αισιόδοξη και
απλοποιηµένη φύση των αφηγηµατικών διαφηµίσεων συχνά έκανε τις επεµβάσεις να
µοιάζουν ακίνδυνες, ακόµα και αν αυτό δεν ίσχυε.
Ο Αµερικανικός Σύλλογος Πλαστικών Χειρουργών κατήγγειλε ότι πάνω από δύο
εκατοµµύρια Αµερικανοί υποβλήθηκαν σε κοσµητικές επεµβάσεις, τόσο χειρουργικές
όσο και µη χειρουργικές, το 1998, µε την λιποαναρρόφηση να είναι η πιο διάσηµη. Η
προσθετική στήθους ήταν στην δεύτερη θέση, ενώ στην τρίτη, τέταρτη και πέµπτη θέση
βρέθηκαν η εγχείρηση στα µάτια, το λίφτινγκ και ο χηµικός φλοιός. [27]
Κατά την δεκαετία του 1920, αρκετοί Αφροαµερικανοί έκαναν λεύκανση
δέρµατος, σε µια προσπάθεια να κάνουν πιο λευκή την επιδερµίδα τους και να φαίνονται
πιο λευκοί. Οι ουσίες που χρησιµοποιούσαν περιείχαν καυστικά χηµικά, όπως
υδροκινόνη, η οποία καταστέλλει την παραγωγή µελανίνης στο δέρµα. Αυτά τα προϊόντα
µπορούν να προκαλέσουν σοβαρές δερµατίτιδες, ακόµα και θάνατο σε µεγάλες δόσεις.
Πολλές φορές αυτές οι αγωγές χρησιµοποιούνταν καθηµερινά, αυξάνοντας τον κίνδυνο.
Στην δεκαετία του 1960 και του 1970, πολλές γυναίκες στον δυτικό κόσµο,
επηρεασµένες από τον φεµινισµό, αποφάσισαν να σταµατήσουν να χρησιµοποιούν
καλλυντικά. Ως αποτέλεσµα αυτού του γεγονότος, δηµιουργήθηκε το κίνηµα εναντίον
των καλλυντικών. Σύµφωνα µε αυτό το κίνηµα, οι φεµινίστριες αντιστέκονται στον ρόλο
των καλλυντικών, αφού πιστεύουν ότι τις µετατρέπουν σε αντικείµενα του σεξ και πρέπει
να ξοδεύουν χρόνο για να καλλωπίζονται. Τα καλλυντικά την δεκαετία του 1970
διαιρέθηκαν σε “φυσικά¨ για την µέρα και σε πιο προκλητικά για το βράδυ.
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Το µη αλλεργιογόνο make-up εµφανίστηκε όταν το “γυµνό” πρόσωπο ήταν της
µόδας, αφού οι γυναίκες άρχισαν να ενδιαφέρονται για την χηµική σύσταση του makeup. [31]
Σύγχρονες εξελίξεις στην τεχνολογία διευκόλυναν την παραγωγή καλλυντικών, τα
οποία είχαν µια πιο φυσική όψη και µεγαλύτερη αντοχή από τους προκατόχους τους. [32]
Το πιο γνωστό καλλυντικό της εποχής ήταν η σκιά µατιών.
Οι γυναίκες επίσης άρχισαν να ενδιαφέρονται και για άλλα χρώµατα στο κραγιόν,
όπως το πράσινο και το ασηµένιο. Αυτά τα κραγιόν συνήθως αναµειγνύονταν µε ροζ και
λευκό, δίνοντας την δυνατότητα δηµιουργίας διαφορετικών αποχρώσεων. Η έµφαση του
προσώπου µε λευκή σκιά µατιών έγινε επίσης διάσηµη. Γενικότερα, όλη η βιοµηχανία
καλλυντικών δηµιούργησε ευκαιρίες σε γυναίκες στον χώρο των επιχειρήσεων σαν
επιχειρηµατίες, εφευρέτριες, κατασκευάστριες, διανοµείς και προαγωγούς καλλυντικών.
[34]

1.4.2. 21ος αιώνας
Τα προϊόντα οµορφιάς γίνονται πλέον ευρέως διαθέσιµα από εξουσιοδοτηµένους
διανοµείς στο διαδίκτυο, [35] οι οποίοι πρόσφατα συνδέθηκαν και µε µεγάλα
πολυκαταστήµατα.
Όπως οι περισσότερες βιοµηχανίες, έτσι και οι εταιρίες καλλυντικών
περιορίζονται από τους κυβερνητικούς οργανισµούς. Στις Ηνωµένες Πολιτείες, η
Διαχείριση Τροφών και Φαρµάκων δεν εγκρίνει τα καλλυντικά, παρόλο που ρυθµίζει τα
χρώµατα, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν στις βαφές µαλλιών. Οι εταιρίες
καλλυντικών δεν έχουν υποχρέωση να αναφέρουν τραυµατισµούς από την χρήση των
προϊόντων τους. [36]
Παρόλο που το µοντέρνο makeup χρησιµοποιείται παραδοσιακά κυρίως από
γυναίκες, σταδιακά ένας αυξανόµενος αριθµός αντρών χρησιµοποιούν καλλυντικά,
συνήθως για να τονίσουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Οι εταιρίες
δηµιουργούν καλλυντικά ειδικά για άντρες και η χρήση τους αυξάνεται ολοένα και
περισσότερο. [37] Υπάρχει, ωστόσο, αµφισβήτηση για αυτό το θέµα, αφού πολλοί
πιστεύουν ότι οι άντρες που χρησιµοποιούν make - up παραµελούν τους παραδοσιακούς
ρόλους των δύο φύλων. Παρόλα αυτά, υπάρχουν και άλλοι, οι οποίοι βλέπουν την χρήση
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καλλυντικών από άντρες σαν ένα σηµάδι που οδηγεί στην ισότητα των δύο φύλων και
νιώθουν ότι και οι άντρες έχουν το δικαίωµα να τονίσουν τα χαρακτηριστικά του
προσώπου τους, όπως και οι γυναίκες.
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ΚΕΦΑΛΑΛΑΙΟ 2ο ΤΟ ΔΕΡΜΑ

2.1. Ορισµός
Το δέρµα είναι ένα λειτουργικό όργανο το οποίο καλύπτει όλη την εξωτερική
επιφάνεια του σώµατος. Στα σηµεία που υπάρχουν οπές, όπως το στόµα, η µύτη και ο
πρωκτός, συνεχίζεται µε τους βλεννογόνους. [1]
Το δέρµα είναι το µεγαλύτερο ανθρώπινο όργανο, τόσο ως προς το βάρος του όσο και
ως προς την επιφάνεια σώµατος που καλύπτει. Το δέρµα ενός ενήλικα ανθρώπου έχει
έκταση περίπου 160 τ. µ. και αποτελεί το 8% του σωµατικού του βάρους.
Το δέρµα επηρεάζει και επηρεάζεται ως ένα βαθµό από τη λειτουργία των υπόλοιπων
οργάνων και συστηµάτων. Παράλληλα επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες, όπως η
ζέστη, το κρύο, η υγρασία, η ατµοσφαιρική ρύπανση.

2.2.

Ανατοµία του δέρµατος

Το δέρµα διακρίνεται, από έξω προς τα µέσα, σε τρεις βασικές κυτταρικές στιβάδες:
α)την επιδερµίδα, β) το χόριο ή κυρίως δέρµα και γ) το υπόδερµα ή υποδόριος ιστός
Κάθε µια από τις στιβάδες αυτές έχει διαφορετική κυτταρική σύσταση και
παράλληλα έχει διαφορετική δοµή και λειτουργία.

2.2.1. Επιδερµίδα
Η επιδερµίδα αποτελεί το εξωτερικό στρώµα του δέρµατος. [3]
Στην επιφάνεια της επιδερµίδας συναντάµε τρίχες, λεπτές ρυτίδες, σπίλους,
πόρους, φακίδες και ένα µεγάλο αριθµό λιπιδίων.
Κάτω από την επιφάνεια της επιδερµίδας βρίσκονται πέντε υποστιβάδες.
Από πάνω προς τα κάτω οι στιβάδες αυτές είναι: [4]
•

Η κεράτινη στιβάδα

•

Η διαυγής στιβάδα

•

Η κοκκώδης στιβάδα

•

Η ακανθωτή στιβάδα
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•

Η βασική στιβάδα

Η κεράτινη στιβάδα (stratum corneum)
Είναι η εξωτερική υποστιβάδα και αποτελείται από αρκετά στρώµατα
κερατινοκυττάρων µε εξαγωνικό επίπεδο. Τα κερατινοκύτταρα περιβάλλονται από
λιπίδια. Στη συγκεκριµένη υποστιβάδα τα κερατινοκύτταρα δεν έχουν οργανίδια και
είναι γεµάτα µε ίνες κερατίνης.
Η κεράτινη στιβάδα παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στη διατήρηση της υγρασίας του
δέρµατος. Αυτό οφείλεται στον παράγονται NMF (Natural Moisturizing Factor).
Ταυτόχρονα, η κεράτινη στιβάδα κατέχει και το 10% - 15% της συνολικής
ποσότητας νερού που είναι αποθηκευµένο στην επιδερµίδα
Η διαυγής στιβάδα (stratum lucidum)
Η διαυγής στιβάδα βρίσκεται µόνο στα πέλµατα και τις παλάµες. Έχει µεγάλη
διαθλαστική ικανότητα και τα κύτταρά της είναι πολύ πυκνά στοιβαγµένα.
Η κοκκώδης στιβάδα (stratum granulosum)
Στην κοκκώδη στιβάδα ξεκινάει η κερατινοποίηση των κερατινοκυττάρων. Κατά
τη διαδικασία αυτή λύονται τα διάφορα οργανίδια των κερατινοκυττάρων, όπως ο
πυρήνας και τα µιτοχόνδρια.
Στη συνέχεια τα κερατινοκύτταρα γεµίζουν µε όλο και µεγαλύτερη ποσότητα
ινών κερατίνης και µειώνεται σταδιακά η υγρασία τους.
Στο τέλος αποκτούν πεπλατυσµένο σχήµα
Η ακανθωτή στιβάδα (stratum spinosum)
Στη στιβάδα αυτή τα κύτταρα γίνονται πολύπλευρα, δηλαδή πιο επίπεδα και
συγκροτούν 14 στρώµατα. Αυτό συµβαίνει µέσω της διαδικασίας turn-over.
H διαδικασία turn-over διαρκεί κατά προσέγγιση 28 ηµέρες και κατά τη διάρκειά
της τα κερατινοκύτταρα αλλάζουν τη δοµή τους και τις φυσιολογικές τους λειτουργίες.
Το πάχος της κυµαίνεται από 50µm έως 150µm.
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Η βασική στιβάδα (stratum basale)
Η βασική στιβάδα είναι η βαθύτερη στιβάδα του δέρµατος και αποτελείται από
ένα στρώµα βασικών κυττάρων. Αποτελεί το όριο ανάµεσα στην επιδερµίδα και το χόριο.
Κατέχει το 8% του συνολικού νερού που βρίσκεται αποθηκευµένο στην επιδερµίδα. Το
χαρακτηριστικό της είναι πως κατά τη γήρανση χάνει διαρκώς το πάχος της και την
ικανότητά της να συγκρατεί νερό.

2.2.2. Χόριο
Το χόριο είναι η δεύτερη κύρια στιβάδα του δέρµατος και βρίσκεται κάτω από
την επιδερµίδα. Έχει πάχος µεταξύ 1mm και 4mm και αποτελείται κυρίως από ίνες
κολλαγόνου και ίνες ελαστίνης.
Το χόριο διαιρείται σε δύο υποστιβάδες: τη θηλώδη υποστιβάδα και τη δικτυωτή
υποστιβάδα. [5]
Θηλώδης υποστιβάδα (Papillary layer)
Η θηλώδης υποστιβάδα είναι η ανώτερη στιβάδα του χορίου. Αποτελείται από
µεγάλο αριθµό νευρικών ινών, από τριχοειδή αγγεία, νερό και κύτταρα. Η υποστιβάδα
αυτή συγκροτείται από ένα χαλαρό συνδετικό ιστό.
Η θηλώδης υποστιβάδα περιέχει το αγγειακό δίκτυο στην οποία υποστιβάδα οι
ίνες κολλαγόνου σχηµατίζουν ένα πιο αραιό δίκτυο σε σχέση µε την δικτυωτή
υποστιβάδα.
Δικτυωτή υποστιβάδα (Reticular layer)
Η δικτυωτή υποστιβάδα είναι το βαθύτερο τµήµα του χορίου. Συνδέεται µε τον
υποδόριο ιστό αλλά δε συνδέεται µε την επιδερµίδα. Στην υποστιβάδα αυτή υπάρχουν
λιγότερα τριχοειδή αγγεία και λιγότερες νευρικές ίνες από ότι στη θηλώδη υποστιβάδα.
Στη δικτυωτή υποστιβάδα οι ίνες κολλαγόνου ενώνονται και σχηµατίζουν παχιά δεµάτια,
τα οποία διατάσσονται παράλληλα προς την επιφάνεια του δέρµατος.

2.2.3. Υπόδερµα
Το υπόδερµα ονοµάζεται και υποδόριος ή λιπώδης ιστός και είναι η τρίτη κύρια
στιβάδα του δέρµατος.
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Το υπόδερµα είναι µια ελαστική στιβάδα µε µεγάλη ποσότητα λιπωδών
κυττάρων. Τα κύτταρα αυτά απορροφούν τους κραδασµούς και προστατεύουν έτσι τα
αγγεία του αίµατος και τις νευρικές απολήξεις.
Ο λιπώδης ιστός έχει πάχος 4mm - 9mm. Το πάχος του αλλάζει από άνθρωπο σε
άνθρωπο και εξαρτάται από την κατανοµή λίπους στο σώµα.

2.3.

Συστατικά στοιχεία του δέρµατος

Το δέρµα αποτελείται κατά κύριο λόγο από κύτταρα, ίνες και χρωστικές.
Τα κύτταρα που συγκροτούν το δερµατικό ιστό είναι τα:
•

Κερατινοκύτταρα

•

Ινοβλάστες

•

Μελανοκύτταρα

•

Ερυθροκύτταρα

Τα κύτταρα αυτά τα συναντάµε σε διαφορετικές στιβάδες, έχουν διαφορετικές δοµές και
εκτελούν διαφορετικές λειτουργίες.
Κερατινοκύτταρα
Τα κερατινοκύτταρα είναι ο κυρίαρχος τύπος κυττάρων της επιδερµίδας.
Παράγονται στη βασική στιβάδα. Εκεί εµφανίζουν και τη µιτωτική τους δραστηριότητα.
Στη συνέχεια κινούνται προς τις εξωτερικές στιβάδες σε κάθε µια
από τις οποίες υφίστανται διάφορες µεταβολικές διεργασίες. Η διαδικασία αυτή διαρκεί
περίπου 28 ηµέρες. Στο τέλος καταλήγουν νεκρά στην κεράτινη στιβάδα.
Βασική τους λειτουργία είναι η παραγωγή της κερατίνης, µιας ινώδους πρωτεΐνης, η
οποία βοηθάει στην ακαµψία του εξωτερικού στρώµατος του δέρµατος.
Παράλληλα, τα κερατινοκύτταρα προστατεύουν το σώµα από διάφορους εξωτερικούς
παράγοντες.
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Ινοβλάστες
Οι ινοβλάστες είναι µακριά και στενά κύτταρα που βρίσκονται στο χόριο. Παράγουν ίνες
κολλαγόνου και ελαστίνης. Το κολλαγόνο και η ελαστίνη είναι τα κύρια δοµικά
συστατικά του χορίου.
Μελανοκύτταρα
Τα µελανοκύτταρα βρίσκονται στην επιδερµίδα και βασικός τους ρόλος είναι να
παράγουν και να µεταφέρουν µελανίνη. Η µελαµίνη είναι µία από τις κύριες χρωστικές
ουσίες του δέρµατος που απορροφούν το φως.
Τα µελανοκύτταρα περιέχουν εξειδικευµένα οργανίδια, τα οποία ονοµάζονται
µελανοσώµατα, η λειτουργία των οποίων είναι η ενεργοποίηση τους και η παραγωγή
µελανίνης όταν το δέρµα εκτίθεται στο ηλιακό φως.
Η πυκνότητα των µελανοσωµάτων εξαρτάται από την περιοχή του σώµατος.
Τα µελανοκύτταρα είναι κύτταρα νευρογενούς προέλευσης και αποτελούνται από
δενδρίτες οι οποίοι διακλαδίζονται µεταξύ των επιθηλιακών κυττάρων.
Τα

µελανοσώµατα

που

βρίσκονται

στους

δενδρίτες

των

µελανοκυττάρων,

φαγοκυτταρώνονται από τα κερατινοκύτταρα (επιθηλιακά κύτταρα). Βασική τους
λειτουργία είναι να περιβάλλουν τον πυρήνα τους και τα προστατεύουν από την
υπεριώδη ακτινοβολία.
Ερυθροκύτταρα
Τα ερυθροκύτταρα (ή ερυθρά αιµοσφαίρια) είναι οι φορείς της αιµοσφαιρίνης. Η
αιµοσφαιρίνη επίσης λειτουργεί ως χρωστική απορροφώντας το φως που προσπίπτει στο
δέρµα.
Τα ερυθροκύτταρα έχουν αµφίκοιλες δοµές και µεταφέρουν το οξυγόνο από τους
πνεύµονες προς τους ιστούς και το διοξείδιο του άνθρακα από τους ιστούς προς τους
πνεύµονες.
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Λιπώδη κύτταρα
Τα λιπώδη κύτταρα είναι ποσοτικά τα περισσότερα κύτταρα του χορίου. Μπορούν να
συσσωρεύουν λίπος και το µέγεθός τους ποικίλει ανάλογα µε τον όγκο του λίπους που
περιέχουν.
Τα λιπώδη κύτταρα δεν απορροφούν πολύ φως, σε αντίθεση µε τα
µελανοκύτταρα και τα ερυθροκύτταρα.
Κύτταρα του Langerhans
Τα κύτταρα του Langerhans (LC) είναι δενδριτικά κύτταρα µεσεγχυµατικής
προέλευσης. Βρίσκονται πάνω από τη βασική στιβάδα της επιδερµίδας.
Τα LC συµµετέχουν στην ανοσολογική λειτουργία του οργανισµού και είναι
υπεύθυνα για την αναγνώριση και παρουσίαση των αλλεργιογόνων στα λεµφοκύτταρα.

Κύτταρα του Merkel
Τα κύτταρα του Merkel είναι άφθονα σε περιοχές της επιδερµίδας και µεγάλης
ευαισθησίας. Βασικός τους ρόλος είναι η εξυπηρέτηση της αισθητικής λειτουργίας του
δέρµατος.
Ίνες
Το δέρµα αποτελείται από διάφορους τύπους ινών. Οι βασικότερες ίνες είναι:
α) ίνες κερατίνης, β) ίνες κολλαγόνου και γ) ίνες ελαστίνης.
Ίνες κερατίνης
Οι ίνες κερατίνης βρίσκονται κυρίως στα κύτταρα των εξωτερικών στιβάδων της
επιδερµίδας, συµπεριλαµβανοµένων των κερατινοκυττάρων.
Λειτουργία τους είναι να προστατεύουν το εσωτερικό του δέρµατος από το
εξωτερικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα

συγκρατούν το νερό, συµβάλλοντας στην

διατήρηση της υγρασίας του δέρµατος.
Το µήκος και η διάµετρός τούς εξαρτάται από την ποσότητα νερού που κατέχουν.
22

Ίνες κολλαγόνου
Οι ίνες κολλαγόνου είναι τα κύρια συστατικά του χορίου.
Αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% του ξηρού βάρους του χορίου.
Σχηµατίζουν µεγάλα και σκληρά δίκτυα. Τα δίκτυα αυτά παρέχουν στο δέρµα αντοχή,
ένταση (tension) και ελαστικότητα.
Μια ίνα κολλαγόνου αποτελεί ένα δεµάτιο των µικρότερων ινιδίων κολλαγόνου. Ένα
ινίδιο κολλαγόνου είναι ένα δεµάτιο που αποτελείται από τρία µόρια κολλαγόνου,
δηλαδή τρεις πολυπεπτιδικές αλυσίδες, οι οποίες βρίσκονται τυλιγµένες η µία γύρω από
την άλλη και σχηµατίζουν µια τριπλή έλικα.
Η δοµή των ινών κολλαγόνου αρχίζει να αποδιαττάσεται είτε για ηλικιακούς
λόγους (µετά την ηλικία των τριάντα) είτε εξαιτίας παραγόντων, όπως η υπεριώδης
ακτινοβολία και το κάπνισµα.
Οι µορφολογικές µεταβολές στο δίκτυο των ινών κολλαγόνου, οδηγούν σε
απώλεια της ελαστικότητας του δέρµατος και τελικά προκαλεί ρυτίδωση.
Ίνες ελαστίνης
Οι ίνες ελαστίνης είναι πρωτεΐνες και βρίσκονται στο χόριο. Είναι λεπτότερες σε πάχος
από τα δεµάτια κολλαγόνου και καταλαµβάνουν 2 έως 4% του συνολικού βάρους του
χορίου.
Μια ίνα ελαστίνης αποτελείται από δύο συστατικά, τα µικρο-ινίδια και τη µήτρα
ελαστίνης.
Ρόλος των ινών είναι η παραγωγή ελαστίνης και ταυτόχρονα παρέχουν στο
δέρµα αντοχή και ελαστικότητα. Παρόλο που ο όγκος τους είναι µικρότερος από αυτόν
των ινών κολλαγόνου, παίζουν σπουδαίο ρόλο στη στήριξη του χορίου.
Όπως και οι ίνες κολλαγόνου, µετουσιώνονται κατά τη γήρανση λόγω της
υπεριώδους ακτινοβολίας, προκαλώντας ρυτίδωση.
Χρωστικές
Το δέρµα αποτελείται από διάφορους τύπους χηµικών ενώσεων που απορροφούν
το φως και ονοµάζονται χρωστικές.
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Η µελανίνη και η αιµοσφαιρίνη είναι οι κυριότερες χρωστικές ουσίες και παίζουν
τον σπουδαιότερο ρόλο στην απορρόφηση ιδίως του ορατού φωτός και στην όψη του
δέρµατος.
Μελανίνη
Η µελανίνη είναι η σηµαντικότερη χρωστική της επιδερµίδας. Εντοπίζεται επίσης
και στα µαλλιά. [7] Παράγεται στα µελανοσώµατα, και στη συνέχεια διαχέεται στην
επιδερµίδα, και µετακινείται προς την επιφάνεια του δέρµατος ενώ µετουσιώνεται.
Κατά τη διάρκεια αυτής της ανοδικής πορείας , το χρώµα της µελανίνης αλλάζει
από µαύρο σε λευκό.
Η µελανίνη διακρίνεται σε δύο τύπους, την ευµελανίνη και τη φαιοµελανίνη, που
διαφέρουν ως προς τη χηµική τους δοµή.
Ευµελανίνη: είναι µια µαύρη ή σκούρα καφέ χρωστική που βρίσκεται συνήθως
στα σκούρα µαλλιά και µάτια.
Φαιοµελανίνη: είναι κίτρινη ή κοκκινωπή χρωστική που παρατηρείται στα
κόκκινα µαλλιά και τα φτερά.
Η φυσιολογική λειτουργία της µελανίνης είναι να προστατεύει το εσωτερικό του
δέρµατος απορροφώντας και σκεδάζοντας το υπεριώδες φως. Όταν εκτίθενται στο
ηλιακό φως, τα µελανοκύτταρα αρχίζουν να παράγουν µελανίνη. Σε αυτή τη βιολογική
αντίδραση οφείλεται το µαύρισµα του δέρµατός µας, που εξαρτάται από την ποσότητα
των µελανοσωµάτων
Η µελανίνη συνήθως µεταβολίζεται µέσω της διαδικασίας turn-over και τελικά
αποµακρύνεται από την επιφάνεια του δέρµατος.
Ωστόσο, µερικές φορές, εξαιτίας κάποιων µεταβολικών δυσλειτουργιών που
προκαλούνται από το υπεριώδες φως, τη γήρανση, η µελανίνη παραµένει στην
επιδερµίδα ή διεισδύει µέσα στο χόριο και σχηµατίζει χρωστικές αποθέσεις, τις φακίδες.
Αιµοσφαιρίνη
Η αιµοσφαιρίνη παράγεται και βρίσκεται στα ερυθροκύτταρα. [8]
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Αποτελεί το 40% - 45% του ολικού αίµατος και βασικός της ρόλος είναι η
δέσµευση και η µεταφορά του οξυγόνου σε κάθε σηµείο του σώµατος µέσω των
αιµοφόρων αγγείων.
Η αιµοσφαιρίνη αποτελείται από την πρωτεΐνη σφαιρίνη που συνδέεται µε
τέσσερις οµάδες αίµης.
Κάθε οµάδα της αίµης περιέχει ένα άτοµο σιδήρου (Fe2+) στο κέντρο της
ετεροκυκλικής δοµής της, το οποίο θα συνδεθεί µε ένα µόριο οξυγόνου.
Όταν η αιµοσφαιρίνη έχει δεσµευµένο οξυγόνο, ονοµάζεται οξυαιµοσφαιρίνη
(HbO2). Στην αποξυγονωµένη µορφή της, όταν δεν έχει δεσµευµένο οξυγόνο ονοµάζεται
δεοξυαιµοσφαιρίνη (ΗΒ).

2.4 Τύποι δέρµατος
Η γνώση των τύπων δέρµατος καθώς και των χαρακτηριστικών τους συµβάλλει
στην σωστή διάγνωση και ορθή αντιµετώπιση των αισθητικών προβληµάτων σε
αισθητικές περιποιήσεις- φροντίδες προσώπου. [67] Παράγοντες που παίζουν σηµαντικό
ρόλο στον τύπο δέρµατος είναι: η ψυχική υγεία, η κόπωση, το stress, η καλή διατροφή, οι
ασθένειες, ο ήλιος και η χρήση ακατάλληλων κοσµητικών προϊόντων. [6]
Οι κυριότεροι τύποι δέρµατος είναι οι εξής: το κανονικό, το ξηρό, το λιπαρό, το
µικτό, το γηρασµένο, το ακνεικό και το αφυδατωµένο.
Στη συνέχεια γίνεται µια εκτενής αναφορά για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τύπων
δέρµατος.
Κανονικό δέρµα: Αποτελεί ενδιάµεση κατάσταση των δύο προηγουµένων.
Χαρακτηρίζεται από ισορροπηµένη έκκριση σµήγµατος, κανονικούς πόρους, σωστό
πάχος δέρµατος ενώ σπάνια εµφανίζει βλάβες ή αφυδάτωση.
Ξηρό δέρµα: Χαρακτηρίζεται από έλλειψη σµήγµατος, ανυπαρξία πόρων, λεπτό και
ευαίσθητο δέρµα, συχνή αφυδάτωση, εµφάνιση ευρυαγγειών και ρυτίδων.
Λιπαρό δέρµα: Χαρακτηρίζεται από αυξηµένη έκκριση σµήγµατος και αυτό έχει ως
αποτέλεσµα την έντονη λιπαρότητα, ευµεγέθεις πόρους, µεγάλο πάχος επιδερµίδας και
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ανθεκτικότητα, βλάβες όπως φαγέσωρες, βλατίδες και φλύκταινες. Η έντονη λιπαρότητα
δίνει την αίσθηση του «βρώµικου» και «λερωµένου» δέρµατος.
Μικτό δέρµα: Χαρακτηρίζεται το δέρµα το οποίο περιλαµβάνει τουλάχιστον δύο
περιοχές µε χαρακτηριστικά δύο διαφορετικών τύπων δέρµατος. Εµφανίζεται έντονη
λιπαρότητα στην περιοχή του µετώπου, της µύτης και του πηγουνιού, ενώ όλο το
υπόλοιπο πρόσωπο συνήθως είναι κανονικό ή ξηρό.
Γηρασµένο δέρµα (Ώριµο): Χαρακτηρίζεται από µικρή λέπτυνση της επιδερµίδας,
ρυτίδες και χαλάρωση, χρωµατικές αλλαγές, αλλοιώσεις στο χόριο, µειωµένη
ελαστικότητα και υγρασία, επιπεδοποίηση του δέρµατος. Θεωρείται ως η βιολογική
κατάληξη του δέρµατος µε την πάροδο του χρόνου.
Ακνεικό δέρµα: Αποτελεί παθολογική κατάσταση, εµφανίζεται σε λιπαρά δέρµατα και
αντιµετωπίζεται µε τη συνεργασία αισθητικού και δερµατολόγου. Χαρακτηρίζεται από
έντονη λιπαρότητα και διάφορες βλάβες.
Αφυδατωµένο δέρµα: Χαρακτηρίζεται από συσσωρευµένα νεκρά κερατινοκύτταρα,
γνωστά ως «λέπια». Προκύπτει όταν η υγρασία της επιδερµίδας µειωθεί κάτω από 10%.
Επίσης χαρακτηρίζεται από έντονο κνησµό, ευερεθιστότητα και ανάλογα µε το µέγεθος
της αφυδάτωσης µπορεί να υπάρξουν και πληγές. Τέλος τα νεκρά κερατινοκύτταρα
µπορούν να αποφράξουν τους πόρους του δέρµατος.[66]
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3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
3.1.

Μηχανές καθαρισµού προσώπου
3.1.1. Μηχανή καθαρισµού µε υπέρηχους

Η µηχανή καθαρισµού µε υπέρηχους είναι µια προηγµένης τεχνολογίας συσκευή
η όποια καθαρίζει συστηµατικά και αποτελεσµατικά τους πόρους ενώ παράλληλα
προετοιµάζει το δέρµα για την απορρόφηση άλλων προϊόντων περιποίησης του
προσώπου. Οι υπέρηχοι κάνουν την απαλή βούρτσα της συσκευής, να κάνει κινήσεις 300
φορές το δευτερόλεπτο. Με αυτό το µασάζ που κάνει η µηχανή καθαρίζονται
αποτελεσµατικά οι πόροι ενώ οι κηλίδες και τα στίγµατα αποµακρύνονται.
Επίσης µε τις διόδους της επιδερµίδας οι οποίες απελευθερώνονται τα άλλα υλικά
περιποίησης προσώπου µπορούν να απορροφηθούν καλύτερα και έτσι να υπάρξουν πιο
καλά αποτελέσµατα στη θεραπεία. Σύµφωνα µε µελέτες σε 8 µήνες χρήσης της συσκευής
τα σηµάδια φωτογήρανσης βελτιώθηκαν κατά 61%. Είναι µια µέθοδος που µπορεί να
χρησιµοποιηθεί και σε ευαίσθητα πρόσωπα και αντιµετωπίζει ασθένειες του δέρµατος
όπως η ακµή και η σµηγµατορροϊκή δερµατίτιδα.
3.1.2. Μηχανή καθαρισµού µε ατµό
Η µηχανή αυτή διοχετεύει το πρόσωπο µε ζεστό ατµό που βοήθα στο να ανοίξουν
οι πόροι και παράλληλα να ενυδατωθεί η επιδερµίδα. Η συσκευή αυτή είναι γνωστή ως
“βαπέρ” και προέρχεται από την γαλλική λέξη“vapeur”. Κατά την θεραπεία ο ατµός
πρέπει να διοχετεύεται αρχικά στο πιγούνι και να κατευθύνεται προς το υπόλοιπο µέρος
του προσώπου, ενώ τα µάτια πρέπει να είναι προστατευµένα έτσι ώστε να µην έρθουν σε
επαφή µε τον ατµό.
Η θεραπεία πρέπει να κρατήσει περίπου 15-25 λεπτά αναλόγως τον τύπο του
δέρµατος και την θεραπεία που θέλουµε να επιτύχουµε . Επίσης η θεραπεία αυτή µπορεί
να κάνει άλλα προϊόντα περιποίησης προσώπου πιο αποτελεσµατικά λόγω των ανοιχτών
πόρων µετά την θεραπεία µε ατµό. Αυτή η συσκευή µπορεί να χρησιµοποιηθεί και µε
όζον µε πολύ θετικές επιπτώσεις καθώς ο ιονισµένος ατµός λειτούργει ως φυσικό
αντισηπτικό προστατεύοντας το πρόσωπο από µικρόβια και µολύνσεις.
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3.1.3. Μηχανές καθαρισµού µε βούρτσα
Η µηχανή καθαρισµού προσώπου µε βούρτσα είναι µια πολύ αποτελεσµατική
συσκευή για το πρόσωπο και χρησιµοποιείται τόσο από τους αισθητικούς επαγγελµατικά
όσο και από άτοµα που θέλουν να βελτιώσουν την εµφάνιση τους σε οικιακό επίπεδο. Η
µηχανή αυτή έχει πολλές θετικές λειτουργίες για το πρόσωπο καθώς ενισχύει την
αποτελεσµατικότητα των προϊόντων καθαρισµού καθώς µε την χρήση της γίνονται πιο
απορροφήσιµα από την επιδερµίδα, κάνει βαθύ καθαρισµό στο πρόσωπο καθώς
αποµακρύνει το σµήγµα από τους φραγµένους πόρους, τους ρύπους που υπάρχουν στο
πρόσωπο από την έκθεση του προσώπου στο περιβάλλον και κυρίως στο αστικό, τα
νεκρά κύτταρα και επίσης αντιµετωπίζει σηµαντικά την λιπαρότητα.
Το µακιγιάζ ή οι µάσκες οµορφιάς µπορούν να αποµακρυνθούν αποτελεσµατικά
ακόµα και σε ευαίσθητες επιδερµίδες καθώς και από τα δύσκολα σηµεία του προσώπου.
Μια άλλη σηµαντική συµβολή της συσκευής µε βούρτσα είναι η πλήρης ανανέωση της
επιδερµίδας χάρης το αναζωογονητικό µασάζ που κάνει και διατηρεί το πρόσωπο
λαµπερό και υγιές. Η µηχανή αυτή, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε προϊόντα καθαρισµού,
όπου αφού η βούρτσα βραχεί και απλωθεί σε αυτήν το προϊόν καθαρισµού, στη συνεχεία
µε κυκλικές κινήσεις εφαρµόζεται στο πρόσωπο για 3-4 λεπτά και στη συνεχεία
αποµακρύνεται από το άτοµο µε άφθονο νερό. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί και για
να αφαιρέσει τη µάσκα καθαρισµού προσώπου όπου αφού βρέξουµε τη βούρτσα της
µηχανής κάνουµε ελαφρύ µασάζ στο πρόσωπο µέχρι να αποµακρύνουµε τη µάσκα.

3.1.4. Μηχανές καθαρισµού µε ιοντοφόρεση
Οι συσκευές αυτές χρησιµοποιούν τον ιονισµό και το συνεχές ρεύµα έτσι ώστε να
περιποιηθούν το πρόσωπο. Η ιοντοφόρεση είναι µια διαδικασία εισαγωγής ιοντισµένων
ουσιών στο εσωτερικό του δέρµατος. Η διαδικασία αυτή έχει ποικίλες αντιδράσεις στο
δέρµα, στο όποιο ο αρνητικός και θετικός πόλος του ρεύµατος παίζει βαρύνοντα ρολό.
Με την ιοντοφόρεση οι ιστοί χαλαρώνουν και οι πόροι ανοίγουν έτσι ώστε να δεχτούν
τις ιονισµένες ουσίες, το σµήγµα διαλύεται µέσω της διαδικασίας της αλκαλικής
αντίδρασης ενώ η όξινη αντίδραση µέσω αυτής της διαδικασίας έχει µικροβιοκτόνο
δράση.
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Κατά την διαδικασία αυτή το πρόσωπο φορτίζεται µε αρνητικό ή θετικό φορτίο
ενώ η ουσία που είναι να εισέρθει στο δέρµα ιονίζεται µε το αντίθετο φορτίο. Με την
διαδικασία της ιοντοφόρεσης µπορούµε να εισάγουµε ουσίες στο δέρµα που είναι
αδύνατον να εισέρθουν αλλιώς. Εκτός από την εισαγωγή ουσιών στο δέρµα µε την
ιοντοφόρεση διαλύεται και το σµήγµα έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη και αποτελεσµατική
η αφαίρεση του. Τα προϊόντα ιονισµού είναι υδατικά διαλύµατα τα όποια περιέχουν είτε
ουσίες σε ιονισµένη µορφή είτε ουσίες που έχουν υποστεί χηµική επεξεργασία έτσι ώστε
να ιονίζονται. Αυτά τα στοιχειά είναι βιταµίνες, αµινοξέα είτε µεγαλοµόρια όπως
κολλαγόνο και πρωτεολυτικά.
3.1.5. Μηχανή καθαρισµού µε υδρο-δερµοαπόξεση
Η συσκευή καθαρισµού µε υδρο-δερµοαπόξεση

είναι ένα προηγµένης

τεχνολογίας µηχάνηµα που βοήθα στην αναδόµηση του δέρµατος µε µη επεµβατικό
τρόπο. Η συσκευή υδρο-δερµοαπόξεσης,

συνδυάζει πολλές λειτουργίες οι οποίες

βελτιώνουν την εικόνα του προσώπου και είναι ο καθαρισµός του προσώπου, η
απολέπιση, η εξαγωγή του σµήγµατος, η αντιοξειδωτική προστασία και η βαθιά
ενυδάτωση του δέρµατος µε αποτέλεσµα µια καθαρότερη, οµορφότερη επιδερµίδα χωρίς
ερεθισµούς. Βελτιώνεται επίσης η εµφάνιση των λεπτών γραµµών, των ρυτίδων, των
µεγάλων πόρων, του δέρµατος µε τάση ακµής, των πανάδων και των κηλίδων.
Η συσκευή αυτή έχει θεαµατικά αποτελέσµατα χάρη στις ειδικές µικρές κεφαλές
που χρησιµοποιούνται µε το καινοτόµο σύστηµα περιδίνησης γνωστό και ως vortex . Με
τη θεραπεία αυτή ο αισθητικός καθαρίζει το δέρµα εκτοξεύοντας νερό µε καθαριστικά
φυτικά εκχυλίσµατα ενώ ταυτόχρονα κάνει αναρρόφηση µε το µηχάνηµα αυτό, η οποία
απολεπίζει µε φυσικό τρόπο το δέρµα από τα νεκρά κύτταρα και το προετοιµάζει για τα
επόµενα βήµατα. Έπειτα προωθούνται οξέα µέσω της κεφαλής στο δέρµα το οποία
έχουν λευκαντική και σµηγµατορυθµιστική δράση. Επίσης η ελικοειδής αναρρόφηση
έχει σαν αποτέλεσµα τη διάνοιξη των πόρων του δέρµατος και τον καθαρισµό του
προσώπου από το σµήγµα του.
Επιπλέον ένας συνδυασµός από αντιοξειδωτικές ουσίες όπως οι βιταµίνες Α και Ε
µαζί µε υαλουρονικό οξύ και άλλα εκχυλίσµατα προωθούνται σε µικροµοριακή µορφή
στο καθαρό δέρµα για να απορροφηθούν και να χαρίσουν έτσι ενυδάτωση και
αντιοξειδωτική προστασία. Τα αποτελέσµατα είναι άµεσα και χωρίς σχεδόν καθόλου
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ερεθισµό. Μειώνει την ανάγκη για κάλυψη ατελειών µε make up, και το δέρµα είναι
πολύ πιο λαµπερό, ελαστικό και δείχνει πολύ πιο υγιές.

3.2.

Θεραπείες καθαρισµού προσώπου
3.2.1. Απολέπιση (Peeling)

Το peeling είναι µια διαδικασία η οποία προκαλεί απολέπιση της εξωτερικής
στιβάδας της επιδερµίδας και αποµακρύνει τα νεκρά κύτταρα που συχνά συσσωρεύονται
εκεί και καταστρέφουν την όψη του δέρµατος. Μάλιστα, κάθε µέρα ο άνθρωπος χάνει
περισσότερα από 30.000 νεκρά κύτταρα. Η συνεισφορά της απολέπισης στο πρόσωπο
είναι µεγάλη καθώς εξαλείφουν διάφορα σηµάδια που βρίσκονται στην επιδερµίδα ενώ
παράλληλα δίνουν φυσική λάµψη στο δέρµα και βοηθούν στην εµφάνιση των νέων
κυττάρων.
Η δηµιουργία κολλαγόνου ενεργοποιείται και επίσης βελτιώνουν την κυκλοφορία
του αίµατος. Το peeling συµβάλει στην πρόληψη ρυτίδων και χαλάρωσης και το δέρµα
γίνεται πιο απαλό και λείο. Με την θεραπεία αυτή το δέρµα αποµακρύνει τις τοξίνες και
οξυγονώνεται. Κατά την θεραπεία ο αισθητικός εφαρµόζει µια µικρή ποσότητα της
κρέµας peeling σε σηµείο που έχει προηγουµένως πλυθεί, αλλά όχι στεγνώσει και κάνει
κυκλικό µασάζ σε όλη την περιοχή. Οι πιο ευαίσθητες περιοχές, όπως αυτήν γύρω από
τα µάτια πρέπει να προστατευτεί. Τα συστατικά πρέπει να δράσουν για 1-2 λεπτά και να
ξεπλυθούν µε νερό. Το δέρµα θα ενυδατωθεί καλύτερα εάν προστεθούν διάφορα έλαια,
ενώ επίσης σε ξηρό δέρµα, χρειάζεται να εφαρµοστεί και µια ενυδατική κρέµα µετά τη
θεραπεία.
3.2.2. Θεραπεία καθαρισµού µε διαµάντι
Η δερµοαπόξεση µε διαµάντι είναι µια αρκετά προηγµένη θεραπεία
µικροδερµοαπόξεσης τόσο για το πρόσωπο όσο και το σώµα. Η θεραπεία καθαρισµού µε
διαµάντι αποτελεί µια πολύ αποτελεσµατική µέθοδο και στις θεραπείες αντιγήρανσης.
Χρησιµοποιώντας κεφαλές από γνήσια, κοµµένα µε laser, διαµάντια αφαιρεί χωρίς την
επιφανειακή στιβάδα του δέρµατος µε συνέπεια την λείανση του χωρίς ιδιαίτερο πόνο,
ενώ παράλληλα µια απαλή αναρρόφηση ενεργοποιεί τον σχηµατισµό νέου κολλαγόνου
και ελαστίνης. Είναι µια ιδανική και απλή θεραπεία για την αναζωογόνηση και τον
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καθαρισµό του προσώπου. Αποµακρύνει από το δέρµα µηχανικά το σµήγµα και όλα τα
νεκρά κύτταρα και χαρίζει µια νεανική και ανανεωµένη επιδερµίδα. Η δερµοαπόξεση µε
διαµάντι µπορεί να γίνει σε µικρές περιοχές της επιδερµίδας ή σε όλο το πρόσωπο.
Επίσης βοηθάει το δέρµα στην παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης, δηλαδή να κάνει
αυτογενής ανάπλαση. Η µέθοδος είναι ανώδυνη, µη επεµβατική, χωρίς ερεθισµούς ή
τραύµατα, απόλυτα ασφαλής και φυσική, χωρίς παρενέργειες και χωρίς να περιορίζει τις
καθηµερινές δραστηριότητες του ατόµου. Δεν έχει τις παρενέργειες άλλων µεθόδων όπως
ερυθρότητα, δυσχρωµίες, εγκαύµατα και κρούστα τραύµατος . Ο καθαρισµός προσώπου
µε διαµάντι καθαρίζει απαλά το δέρµα , διώχνει τα νεκρά κύτταρα της επιδερµίδας και
κάνει βαθύ καθαρισµό αφαιρώντας τα µαύρα στίγµατα.
Είναι κατάλληλη για όσους αναζητούν εναλλακτική λύση σε σχέση µε τις
επεµβατικές µεθόδους και θέλουν άµεσα αποτελέσµατα σε προβλήµατα όπως αυτά της
ξηρότητας, της γήρανσης, της ακµής, και της φθορά από την έκθεση στον ήλιο.
Το γεγονός ότι επιτρέπει την επιστροφή στις καθηµερινές δραστηριότητες αµέσως
µετά την θεραπεία την καθιστά ως µια από τις ιδανικότερες επιλογές φροντίδας του
δέρµατος. Με την δερµοαπόξεση διαµαντιού το δέρµα απολεπίζεται χρησιµοποιώντας
µία ράβδο µε µύτη από διαµάντι, µέσω συνεχόµενου καθαρισµού και αναρρόφησης σε
όλη την επιφάνεια του δέρµατος του προσώπου. Έτσι το γερασµένο και ταλαιπωρηµένο
δέρµα χάνεται, ενώ παράλληλα διεγείρονται οι διαδικασίες ανάπλασης της επιδερµίδας, η
κυκλοφορία του αίµατος και ενθαρρύνεται η έκκριση κολλαγόνου. Σε συνδυασµό µε
σωστές µεθόδους περιποίησης η δερµοαπόξεση διαµαντιού χαρίζει ένα δέρµα απαλό µε
όµορφη και λαµπερή όψη από τις πρώτες συνεδρίες.

3.2.3. Καθαρισµός προσώπου µε µάσκα
Η µάσκα αποτελεί από τις πλέον γνώστες και δηµοφιλείς µεθόδους καθαρισµού
προσώπου και χρησιµοποιείτε εκτενέστατα στην τόσο από τους αισθητικούς όσο και από
µεµονωµένα άτοµα στην οικία τους. Το προϊόν αυτό περιέχει θρεπτικά συστατικά που
αναζωογονούν το δέρµα όπως ελαία και βιταµίνες ενώ πολλές φορές περιέχουν στοιχειά
όπως αργίλιο και άνθρακα. Με την θεραπεία αυτή αποφράσσονται οι

πόροι και

εξαφανίζονται τα σπυράκια, χωρίς να βλάπτεται το δέρµα. Επιπλέον, περιποιείται το
λιπαρό δέρµα, ενισχύοντας τη σύνθεσή του και παράλληλα ρυθµίζει τη λιπαρότητα. Η
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µάσκα σχηµατίζει ένα φιλµ, καθώς στεγνώνει και αποφράσει τους φραγµένους πόρους,
αφαιρώντας την υπερβολική λιπαρότητα, καθαρίζει σε βάθος και συσφίγγει τους πόρους.
Εκτός από τα µαύρα στίγµατα, η µάσκα

αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά τη

ξηροδερµία, θεραπεύει την ακµή , µειώνει το πρήξιµο και σφίγγει τους πόρους. Με
τακτική χρήση, η µάσκα βοηθά στο να διατηρείτε καθαρό το δέρµα, απλώνοντας τη
µάσκα σε όλο το πρόσωπο ή σε συγκεκριµένες ζώνες, όπως τα πλαϊνά της µύτης, το
µέτωπο και το πηγούνι, προσφέρει ένα υγιή τόνο του δέρµατος και µια απαλή υφή.
Επίσης έχει και µια σειρά από άλλες λειτουργίες καθώς ενισχύει τον κυτταρικό
µεταβολισµό, θρέφει το δέρµα µε ωφέλιµα θρεπτικά µικροστοιχεία η επιδερµίδα γίνεται
πιο ανθεκτική ενάντια στους εξωτερικούς παράγοντες ενώ οι τοξίνες και οι βλαβερές
ουσίες απωθούνται από το δέρµα.
Αφού πρώτα το πρόσωπο ενυδατωθεί στην συνέχεια τοποθετείται το προϊόν µε
απαλό µασάζ είτε µε ειδική βούρτσα για το πρόσωπο. Η µάσκα χρειάζεται να παραµείνει
στο δέρµα 15-20 λεπτά και έπειτα να αφαιρεθεί και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε
διάστηµα από µια εβδοµάδα έως 10 µέρες ανάλογα µε τον τύπο της επιδερµίδας.

Εικόνα 1: Θεραπεία µε µάσκα. www.naturalbeautytips.co/homemade-face-maskrecipes/
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3.3.

Δερµοαπόξεση µε µικροκρυστάλλους

Η δερµοαπόξεση µε µικροκρυστάλλους είναι µία θεραπεία κατά την οποία
εκτοξεύονται και αναρροφώνται από µία ειδική συσκευή µικροκρύσταλλοι πολύ µικρού
µεγέθους προς την επιφάνεια του προσώπου, αποµακρύνοντας τα νεκρά κύτταρα της
επιδερµίδας και το ανεπιθύµητο σµήγµα. Είναι µία µορφή µηχανικού scrub πολύ πιο
ισχυρού και πολύ λιγότερο ερεθιστικού από αυτά που µπορεί µόνο το κάθε άτοµο να
εφαρµόσει σπίτι, καθώς η ένταση εκτόξευσης και αναρρόφησης ελέγχεται από τον
αισθητικό, είναι οµοιογενής και προσαρµόζεται στις ανάγκες κάθε δέρµατος.
Ένα δέρµα το όποιο είναι πιο λιπαρό απαιτεί µεγαλύτερη ένταση θεραπείας από ένα
µε λεπτότερη επιδερµίδα. Επίσης ανά περιοχές προσώπου αυξοµειώνεται αναλόγως η
ένταση. Σε περιοχές µε πιο παχιά επιδερµίδα όπως για παράδειγµα η µύτη ή όταν έχουµε
λιπαρότητα και µαύρα στίγµατα. Αυτά µειώνονται εντυπωσιακά µε τη χρήση της
µικροδερµοαπόξεσης σε αυξηµένη ένταση.
3.3.1. Μέθοδος δερµοαπόξεσης
Η µέθοδος δερµοαπόξεσης βασίζεται στη φυσική δράση των κρυστάλλων για την
απολέπιση του δέρµατος. Για την ακρίβεια, η εκτίναξη κρυστάλλων οξειδίου του
αργιλίου στην επιφάνεια του δέρµατος µέσω ενός ελεγχόµενου κλειστού κυκλώµατος
αέρα προκαλεί αποκόλληση µέρους της επιδερµίδας και έτσι αφαιρείται από το δέρµα το
σµήγµα που συσσωρεύεται καθώς και οι ρύποι της επιδερµίδας µε αποτέλεσµα ένα πιο
υγιές

και

καθαρό

πρόσωπο.

Θεωρείται

επίσης,

ότι

η

επαναλαµβανόµενη

ενδοεπιδερµιδική κάκωση διεγείρει τη δράση των ινοβλαστών µε αποτέλεσµα την
δηµιουργία κολλαγόνου κάτι το όποιο αναπλάθει την επιδερµίδα.
3.3.2. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα
Η θεραπεία αυτή έχει πολλές θετικές συνέπειες καθώς βελτιώνει τη
µικροκυκλοφορία, που έχει σαν αποτέλεσµα την καλύτερη αιµάτωση και οξυγόνωση του
κυτταρικού µεταβολισµού. Με την δερµοαπόξεση προκαλείται η διέγερση των
ινοβλαστών και παράγεται κολλαγόνο και ελαστίνη ενώ παράλληλα αποµακρύνονται τα
νεκρά κύτταρα της κεράτινης στιβάδας, προκαλώντας την παραγωγή, πύκνωση και
ανάδειξη των νέων κυττάρων. Το δέρµα καθαρίζει από τους ρύπους, ενώ οι πόροι
διανοίγονται και βελτιώνεται η εµφάνιση του δέρµατος.
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Η δερµοαπόξεση έχει σαν αποτέλεσµα η επιδερµίδα να εµφανίζεται νεότερη,
φωτεινή µε µεγάλη ελαστικότητα και έτοιµη να δεχθεί τα καλλυντικά και άλλα προϊόντα
περιποίησης. Τα αποτελέσµατα είναι άµεσα και έχουν µεγάλη διάρκεια ενώ είναι εµφανή
αµέσως µετά από την πρώτη συνεδρία. Πέρα από τα θετικά αποτελέσµατα υπάρχουν και
κάποιες παρενέργειες της θεραπείας αυτής όπως είναι ήπια ενόχληση, ο ερεθισµός και
αίσθηµα τσιµπήµατος στην περιοχή που έγινε η εφαρµογή. Επίσης την ηµέρα που έγινε
η θεραπεία δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί µακιγιάζ.

3.4.

Χηµική Δερµοαπόξεση

Η θεραπεία χηµικής δερµοαπόξεσης ή χηµικό peeling είναι η διαδικασία όπου
αφαιρείται η επιφανειακή στοιβάδα του δέρµατος που έχει καταστραφεί, µε τη χρήση
ενός χηµικού διαλύµατος. Η διαδικασία αυτή έχει ως σκοπό να δηµιουργηθεί καινούρια
επιδερµίδα, καλύτερης υφής και να υπάρξει ανάπλαση του δέρµατος για να παραχθεί
περισσότερο κολλαγόνο και ελαστίνη.
Το χηµικό peeling προσώπου βοηθά τα άτοµα που έχουν κηλίδες, ρυτίδες, ουλές και
πανάδες στο πρόσωπο καθώς και όσους έχουν ακµή ή χρωµατική ανοµοιογένεια στο
δέρµα. Μπορεί όµως η χηµική δερµοαπόξεση να γίνει όχι µόνο στο πρόσωπο αλλά και
στο σώµα όπως για παράδειγµα στο ντεκολτέ.
Ο στόχος του χηµικού peeling είναι να αποµακρυνθούν ουλές ή σηµεία της γήρανσης
καθώς επίσης να ανανεωθεί η επιδερµίδα. Η χηµική ουσία χρησιµοποιείται για να
βελτιώσει και να λειάνει την υφή του δέρµατος αφαιρώντας τις κατεστραµµένες,
εξωτερικές στοιβάδες.
Το χηµικό peeling χωρίζεται σε 3 τύπους ανάλογα µε την δραστικότητα των ουσιών
του και την επίδραση που έχουν στην επιδερµίδα. Αυτοί οι τύποι είναι ο επιφανειακός, ο
µέτριος και ο βαθύς. Ο µέτριος τύπος είναι αυτός που χρησιµοποιείται πιο συχνά.
3.4.1. Μέθοδος Χηµικής Δερµοαπόξεσης
Η χηµική δερµοαπόξεση ή αλλιώς χηµικό peeling γίνεται από ειδικευµένους
γιατρούς και αισθητικούς στο ιατρείο είτε σε µία µόνον συνεδρία, είτε σε περισσότερες
συνεδρίες, µε αποτέλεσµα σχεδόν ίδιο µε ένα βαθύ peeling. Οι χηµικές ουσίες που είναι
κυρίως διαλύµατα που χρησιµοποιούν φαινόλη, τριχλωροξικό οξύ (TCA) και αλφαυδροξυοξέα τα όποια περιέχουν γλυκολικό οξύ, γαλακτικό οξύ και οξέα φρούτων σε
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διάφορες πυκνότητες. Βαθύ χηµικό peeling επιτυγχάνεται µε τη φαινόλη και το
τριχλωροξικό οξύ, ενώ τα άλφα-υδροξυοξέα προορίζονται για ελαφριά, επιφανειακή
ανανέωση της επιδερµίδας. Η ακριβής συνταγή που χρησιµοποιείται στα χηµικά
διαλύµατα µπορεί να αλλάξει για να καλύψει τις ανάγκες κάθε ασθενούς χωριστά και
αναλόγως µε τον τύπο της επιδερµίδας του. Αν και το χηµικό peeling µπορεί να γίνει σε
συνδυασµό µε ένα λίφτινγκ προσώπου, δεν αποτελεί υποκατάστατο αυτής της επέµβασης
και

προφανώς δεν επιβραδύνει τη διαδικασία γήρανσης του προσώπου. Πριν την

επέµβαση δίνονται ειδικές κρέµες προετοιµασίας του δέρµατος που περιέχουν ρετινοειδή

και υδροκινόνη και εφαρµόζονται καθηµερινά επί 1-3 εβδοµάδες πριν γίνει η επέµβαση.
Δεν είναι απαραίτητη η αναισθησία. Συνήθως, αρκεί η λήψη από το στόµα ενός
ηρεµιστικού και ενός παυσίπονου, 1-2 ώρες πριν από την επέµβαση.
Τα βαθιά peeling γίνονται σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, συνήθως για να
αντιµετωπιστούν ουλές, ρυτίδες, σηµάδια από ακµή και δυσχρωµίες. Μερικές φορές
εφαρµόζονται και για τη αφαίρεση προ καρκινικών όγκων. Στο σηµείο που έγινε η
εφαρµογή του διαλύµατος παρατηρείται ήπια ερυθρότητα και µετά από λίγες µέρες το
δέρµα ξεφλουδίζει. Αν τα χηµικά peeling είναι βαθύτερα µπορεί να

παρατηρηθεί µία

έντονη ερυθρότητα και να εµφανιστεί καφέ κρούστα η οποία εξαφανίζεται µέσα σε 10
µέρες.
3.4.2. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα
Η χηµική δερµοαπόξεση µπορεί να θεραπεύει µια σειρά δερµατικών παθήσεων
για µεγάλη χρονική διάρκεια και να ανανεώσει το δέρµα κάνοντας το πιο λείο και
λαµπερό. Οι ουλές του προσώπου που οφείλονται στην ακµή εξαφανίζονται ενώ η
θεραπεία αυτή µπορεί ακόµα και να ελέγξει την ακµή. Η γήρανση του προσώπου
αντιµετωπίζεται αποτελεσµατικά µε την συγκεκριµένη θεραπεία ενώ το χηµικό peeling
µπορεί επίσης να συµβάλει στην αντιµετώπιση σοβαρών ασθενειών όπως ο καρκίνος
καθώς µπορεί να αφαιρέσει τυχόν προκαρκινικό δερµατικό όγκο. Ωστόσο όπως και σε
κάθε θεραπεία µπορεί να υπάρξουν κάποιες παρενέργειες. Το χηµικό peeling το όποιο
περιέχει φαινόλη µπορεί να κάνει το δέρµα να χάσει την δυνατότητα να παράγει µελανίνη
κάνοντας το πιο ευάλωτο στην ηλιακή ακτινοβολία, επίσης η φαινόλη είναι ιδιαίτερα
επικίνδυνη σε ασθενείς µε καρδιακά προβλήµατα κάνοντας την χρήση της απαγορευτική.
Η θεραπεία χηµικής δερµοαπόξεσης που περιέχει τριχλωρικό οξύ είναι λιγότερο
επικίνδυνη ωστόσο το δέρµα πρέπει να προστατεύεται από τον ήλιο για αρκετούς µήνες
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µετά την εφαρµογή χηµικού peeling που το περιέχει. Τέλος, ο ερεθισµός και η
ερυθρότητα είναι εµφανή µετά το τέλος της συγκεκριµένης θεραπείας.
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4. ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
4.1.

Ορισµός

Η θεραπεία προσώπου είναι µια οικογένεια µεθόδων περιποίησης του δέρµατος, που
αφορά συγκεκριµένα το πρόσωπο και αποτελεί παρακλάδι της αισθητικής.

4.2.

Είδη θεραπειών προσώπου
4.2.1. Θεραπείες αντιγήρανσης
4.2.1.1. Botox (Τοξίνη Botulinum)

Η τοξίνη Botulinum (ΒΤΧ) είναι µια νευροτοξική πρωτεΐνη, η οποία παράγεται
από το βακτήριο Clostridium Botulinum και σχετικά είδη. [38] Αποτρέπει την
απελευθέρωση του νευροδιαβιβαστή ακετυλοχολίνη από τα νεύρα και έτσι, προκαλεί
χαλαρή παράλυση. Η µόλυνση µε αυτό το βακτήριο προκαλεί την ασθένεια αλλαντίαση.
Η τοξίνη αυτή χρησιµοποιείται επίσης εµπορικά στην ιατρική, την αισθητική και την
έρευνα.
Η Botulinum είναι η πιο οξεία θανάσιµη τοξίνη που υπάρχει, µε την
υπολογιζόµενη θανάσιµη δόση στον άνθρωπο να είναι 1.3 - 2.1 ng/kg ενδοφλεβίως ή
ενδοµυϊκά και 13 ng/kg όταν εισπνέεται. [39] Η Διαχείριση Τροφών και Φαρµάκων στις
Ηνωµένες Πολιτείες απαιτεί να υπάρχει σε κάθε κουτί προειδοποίηση, η οποία θα
δηλώνει ότι χορηγείται τοπικά, η τοξίνη µπορεί να εξαπλωθεί από το σηµείο της ένεσης
σε άλλα µέρη του σώµατος, προκαλώντας αλλαντίαση. Η προειδοποίηση έγινε µετά από
θανάτους σχετικούς µε την χρήση της τοξίνης αυτής. [40][41]
Υπάρχουν επτά τύποι της τοξίνης Botulinum, οι οποίοι ονοµάζονται τύποι A-G.
Οι τύποι Α και Β είναι ικανοί να προκαλέσουν ασθένεια στους ανθρώπους και
χρησιµοποιούνται επίσης στο εµπόριο και την ιατρική. [42] Οι τύποι C-G είναι λιγότερο
κοινοί. Οι τύποι E και F µπορούν να προκαλέσουν ασθένεια στους ανθρώπους, ενώ οι
υπόλοιποι τύποι προκαλούν ασθένεια σε άλλα ζώα. [43] Οι τύποι A και B
χρησιµοποιούνται στην ιατρική για να θεραπεύσουν τους µυϊκούς σπασµούς και
ασθένειες σχετικές µε υπερβολικά ενεργούς µύες. Η εµπορική µορφή εµπορεύεται µε το
όνοµα Botox, µεταξύ άλλων. Το Botox φτιάχνεται από την εταιρία Allergan. [44]
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Ιατρικές χρήσεις
Η τοξίνη Botulinum χρησιµοποιείται για να θεραπεύσει έναν αριθµό
προβληµάτων, όπως τα παρακάτω:
•

Μυϊκοί σπασµοί
Η τοξίνη χρησιµοποιείται για την θεραπεία ενός αριθµού διαταραχών, οι οποίοι

χαρακτηρίζονται από την κίνηση των µυών, όπως οι σπασµοί µετά το εγκεφαλικό, οι
σπασµοί που προκαλούνται από τραυµατισµό του νωτιαίου µυελού, σπασµούς του
κεφαλιού και του λαιµού, [45] των βλεφάρων, [46] του αιδοίου, [47] των άκρων, του
σαγονιού και των φωνητικών χορδών. [48]
Παρόµοια,

χρησιµοποιείται

για

να

ηρεµήσει

το

σφίξιµο

των

µυών,

συµπεριλαµβανοµένων και αυτών του οισοφάγου [49] καθώς και των κροταφογναθικών
αρθρώσεων όπως επίσης και της ηµικρανίας [61]. Επίσης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
την ευθυγράµµιση των µατιών.
•

Αισθητική
Στις εφαρµογές αισθητικής, η τοξίνη θεωρείται ασφαλής και αποδοτική για την

µείωση των ρυτίδων, ειδικά στο ανώτερο ένα τρίτο του προσώπου [50]. Η ένεση της
τοξίνης αυτής στους µύες κάτω από τις ρυτίδες του προσώπου προκαλεί χαλάρωση των
µυών αυτών, µε αποτέλεσµα το δέρµα να γίνεται πιο απαλό [50]. Η µείωση των ρυτίδων
γίνεται συνήθως ορατή τρεις µέρες µετά την θεραπεία και η µεγαλύτερη ορατότητα των
αποτελεσµάτων γίνεται δύο εβδοµάδες µετά την ένεση [50]. Οι µύες σταδιακά
επανακτούν την λειτουργία τους και γυρνούν στην προηγούµενη µορφή του περίπου 3 - 4
µήνες µετά την θεραπεία [50]. Οι µύες µπορούν να δεχτούν και πάλι την θεραπεία για να
διατηρήσουν την ίδια εµφάνιση.
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•

Άλλες χρήσεις
Η εφαρµογή του Botox γίνεται από πλαστικό χειρουργό ή από δερµατολόγο. Ο

Richard Clark, ένας πλαστικός χειρούργος από το Sacramento, ήταν ο πρώτος που
τεκµηρίωσε την αισθητική χρήση της τοξίνης Botulinum. [60] Θεράπευσε την
ασυµµετρία του προσώπου που προκλήθηκε από παράλυση των νεύρων της δεξιάς
πλευράς του µετώπου κατά την διάρκεια ενός lifting. Αφού το τραυµατισµένο νεύρο
υπάρχει περίπτωση να αναγεννηθεί σε µια περίοδο 24 µηνών, έπρεπε να περάσει ένα
χρονικό διάστηµα δύο χρόνων πριν γίνει θεραπεία. Ο Clark συµπέρανε ότι η τοξίνη
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και για να κάνει πιο λείες τις ρυτίδες του δεξιού µέρους του
µετώπου. Έλαβε έγκριση για αυτή την αισθητική εφαρµογή, θεράπευσε επιτυχώς τον
ασθενή και εξέδωσε την µελέτη του το 1989.

Παρενέργειες
Παρόλο που η τοξίνη Botulinum θεωρείται γενικά ασφαλής κλινικά µπορεί να
υπάρξουν σοβαρές παρενέργειες από την χρήση της. Η πιο συνήθης περίπτωση είναι να
εισχωρήσει σε λάθος οµάδα µυών ή να εξαπλωθεί από το σηµείο που έγινε η ένεση,
προκαλώντας παράλυση σε λάθος µύες.
Παρενέργειες από την χρήση της τοξίνης στην αισθητική οδηγούν σε παράλυση
µυών του προσώπου.
Οι παρενέργειες αυτές περιλαµβάνουν παράλυση του προσώπου, αποδυνάµωση
των µυών και πρόβληµα στην κατάποση. Οι παρενέργειες, ωστόσο, δεν περιορίζονται
µόνο στην άµεση παράλυση, αλλά περιλαµβάνουν επίσης πονοκεφάλους, σύνδροµα
γρίπης και αλλεργικές αντιδράσεις [51]. Όπως οι θεραπείες αισθητικής διαρκούν µόνο
µερικούς µήνες, οι παρενέργειες µπορούν να έχουν την ίδια διάρκεια. Τουλάχιστον σε
κάποιες περιπτώσεις, οι παρενέργειες σταµατούν µερικές εβδοµάδες µετά την θεραπεία.
Οι µελανιές στο σηµείο της εγχείρισης δεν θεωρούνται παρενέργειες της τοξίνης
και µπορεί να αποφευχθεί αν ο γιατρός πιέσει το σηµείο της ένεσης. Αν παρουσιαστούν
µελανιές, συνήθως εξαφανίζονται σε 7-11 µέρες. Όταν γίνει ένεση στους µύες του
σαγονιού, η απώλεια της λειτουργίας των µυών µπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ή µείωση
της δύναµης στο µάσηµα στερεών τροφών. [51]
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Οι παρενέργειες από θεραπευτική χρήση µπορεί να ποικίλουν ανάλογα µε την
περιοχή της ένεσης και την δόση της τοξίνης. Γενικά, οι παρενέργειες αυτές µπορεί να
είναι πιο σοβαρές από τις αντίστοιχες που προκύπτουν κατά την χρήση για αισθητικούς
λόγους. Μπορούν να ξεκινήσουν από παράλυση σε βασικές οµάδες µυών και
περιλαµβάνουν αρρυθµία, έµφραγµα και σε µερικές περιπτώσεις επιληπτικές κρίσεις,
αναπνευστική ανακοπή και θάνατο [51]. Επίσης, παρενέργειες συνηθισµένες στην
αισθητική χρήση είναι κοινές και στην θεραπευτική χρήση, όπως η δυσκολία κατάποσης,
η αδυναµία των µυών, οι αλλεργικές αντιδράσεις και τα συµπτώµατα γρίπης [51].
Σε απάντηση της εµφάνισης αυτών των παρενεργειών, η Διαχείριση Τροφών και
Φαρµάκων των Ηνωµένων Πολιτειών το 2008 ενηµέρωσε το κοινό για τους πιθανούς
κινδύνους της τοξίνης σαν θεραπευτική αγωγή. Συγκεκριµένα, προειδοποίησε ότι η
τοξίνη µπορεί να εξαπλωθεί σε περιοχές µακρινές από το σηµείο της ένεσης και παραλύει
ξένες οµάδες µυών, ειδικά όταν χρησιµοποιείται για την θεραπεία σπασµών στους µύες
των παιδιών [43].
Το 2009 η Διαχείριση Τροφών και Φαρµάκων ανακοίνωσε ότι οι προειδοποιήσεις
θα αναγράφονταν στα κουτιά των διαθέσιµων προϊόντων που περιείχαν την τοξίνη
botulinum, οι οποίες θα µιλούσαν για την ικανότητα εξάπλωσής της στο σώµα. [44]
Επίσης, ανακοινώθηκε ότι κάποια προϊόντα θα µετονοµάζονταν, έτσι ώστε να γίνει
κατανοητό ότι τα προϊόντα αυτά χρειάζονται διαφορετικές δόσεις για την σωστή χρήση.
[44]

Ρόλος στην ασθένεια
Η δηµιουργία της τοξίνης Botulinum από το Clostridium botulinum είναι η αιτία
της αλλαντίασης. [49] Οι άνθρωποι συχνά δέχονται την τοξίνη µέσω των τροφών που δεν
κονσερβοποιούνται σωστά. Μέσα σε αυτές τις κονσέρβες δηµιουργείται το βακτήριο C.
botulinum. Παρόλα αυτά, η τοξίνη µπορεί να εισαχθεί και από ένα µολυσµένο τραύµα.
Στα βρέφη, τα βακτήρια µπορούν µερικές φορές να εµφανιστούν στα έντερα και να
δηµιουργήσουν την τοξίνη botulinum µέσα στο έντερο. [52]
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Σε όλες τις περιπτώσεις, η τοξίνη µπορεί να εξαπλωθεί, µπλοκάροντας την
λειτουργία νεύρων και µυών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η τοξίνη µπορεί να µπλοκάρει
νεύρα που ελέγχουν το αναπνευστικό σύστηµα ή την καρδιά, προκαλώντας τον θάνατο.
[41]
Αν τα συµπτώµατα της αλλαντίασης διαγνωστούν νωρίς, µπορούν να χορηγηθούν
αρκετές θεραπείες. Σε µια προσπάθεια να αφαιρεθεί η µολυσµένη τροφή που παραµένει
στο έντερο, µπορεί να χρησιµοποιηθεί το κλύσµα ή ο επαγόµενος εµετός. [53] Για
µολύνσεις από τραύµατα, το µολυσµένο υλικό µπορεί να αφαιρεθεί χειρουργικά. [53] Η
αντι-τοξίνη Botulinum είναι διαθέσιµη και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αποτρέψει
την επιδείνωση των συµπτωµάτων, παρόλο που δεν θα ανατρέψει την υπάρχουσα βλάβη
στα νεύρα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µηχανική αναπνοή για
να υποστηρίξει τους ασθενείς που υποφέρουν από προβλήµατα αναπνοής. [56]
Η βλάβη των νεύρων θεραπεύεται µε τον καιρό, συνήθως σε περίοδο εβδοµάδων
ή µηνών. [46] Με σωστή θεραπεία, ο βαθµός θνησιµότητας από δηλητηρίαση που
οφείλεται στην τοξίνη µπορεί να µειωθεί σηµαντικά. [53]
Δύο παρασκευάσµατα αντι-τοξίνης είναι διαθέσιµα για την θεραπεία της αλλαντίασης. Η
τρισθενής (Α, Β, Ε) αντι-τοξίνη και η επτασθενής (A, B, C, D, E, F, G) αντι-τοξίνη.

Ιστορία
Το 1820, ο Justinus Kerner, ένας Γερµανός γιατρός και ροµαντικός ποιητής µιας
µικρής πόλης έδωσε την πρώτη ολοκληρωµένη περιγραφή της αλλαντίασης βασισµένος
σε εκτεταµένες κλινικές παρατηρήσεις της επονοµαζόµενης “δηλητηρίασης του
λουκάνικου”. [54] Κάνοντας πειράµατα σε ζώα και στον εαυτό του, συµπέρανε ότι η
τοξίνη ενεργεί διακόπτοντας την µεταφορά σηµάτων στα σωµατικά και αυτόνοµα
συστήµατα κινητήρων, χωρίς να επηρεάζει τα συστήµατα των αισθήσεων και τις
νοητικές λειτουργίες.
Παρατήρησε ότι η τοξίνη αναπτύσσεται κάτω από αναερόβιες συνθήκες και
µπορεί να είναι θανατηφόρα σε µικρές δόσεις. [55] Η πρόγνωσή του στο γεγονός ότι η
τοξίνη µπορεί να χρησιµοποιηθεί θεραπευτικά του έδωσε την αναγνώριση ως τον
πρωτοπόρο της µοντέρνας θεραπείας της τοξίνης botulinum.
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Πολύ αργότερα, όσο η βιοµηχανία κονσερβοποίησης τροφών µεγάλωνε, η
αλλαντίαση γινόταν ένας δηµόσιος κίνδυνος υγείας. Ο Karl Friedrich Meyer, ένας
Αµερικανό - Ελβετός επιστήµονας δηµιούργησε ένα κέντρο στο ίδρυµα Hooper στο San
Francisco, όπου ανέπτυξε τεχνικές για καλλιέργεια του οργανισµού και εξαγωγή της
τοξίνης του και αντιστρόφως, για να αποτρέψει την δηµιουργία τους. Ως εκ τούτου,
δηµιουργήθηκε η βιοµηχανία κονσερβοποίησης της Καλιφόρνια.
Με το ξέσπασµα του Δευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, η απλοποίηση της τοξίνης
ερευνήθηκε στο Fort Detrick του Maryland.Οι Carl Lamanna και James Duff [58]
ανέπτυξαν τις τεχνικές συγκέντρωσης και κρυσταλοποίησης, τις οποίες χρησιµοποίησε ο
Edward J. Schantz για να δηµιουργήσει το πρώτο κλινικό προϊόν.
Ο µηχανισµός δράσης της τοξίνης - να µπλοκάρει τα νεύρα - διευκρινίστηκε στα µέσα
της δεκαετίας του 1900 [59] και παραµένει ένα σηµαντικό πεδίο έρευνας. Σχεδόν όλες οι
θεραπείες της τοξίνης βασίζονται σε αυτή την επιρροή σε διάφορους ιστούς του
σώµατος.

4.2.1.2. Θεραπείες µε υαλουρονικό οξύ
Η επιστηµονική ονοµασία του υαλουρονικού οξέως είναι γλυκοζαµινογλυκάνη
και είναι ένα

συστατικό που υπάρχει στο δέρµα µας από τη φύση. Το ενέσιµο

υαλουρονικό οξύ είναι ένα εξαιρετικής ποιότητας υλικό γεµίσµατος των ρινοπαρειακών
ρυτίδων του προσώπου.
Στο δέρµα το υαλουρονικό οξύ συγκρατεί µόρια νερού και επίσης βοηθά στην
καλύτερη σύνδεση των ινών κολαγόνου και ελαστίνης. Οι ρυτίδες χάνονται και το δέρµα
παραµένει σφιχτό και ενυδατωµένο.
Η συµβατότητά που έχει µε τον οργανισµό µας και το γεγονός ότι δεν οφείλεται
στην πρόκληση

αλλεργικών αντιδράσεων οδήγησε στην κατασκευή της συνθετικής

µορφής υαλουρονικού οξέος και έκτοτε αποτελεί ένα πολύ δηµοφιλές συστατικό που
χρησιµοποιείται σε πολύ µεγάλο βαθµό στον κλάδο της αισθητικής και της οµορφιάς.
Είναι η βάση σε προϊόντα οµορφιάς που εφαρµόζονται τοπικά, όπως οι κρέµες
και τα σαπούνια. Ακόµη χρησιµοποιείτε και σε είδη µακιγιάζ, όπως για παράδειγµα
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make-up, σκιές και lip -gloss. Ωστόσο, καθώς το µόριο του υαλουρονικού οξέος είναι
µεγάλο, δεν µπορεί να εισχωρήσει εύκολα το δέρµα. Το εµπόδιο αυτό ξεπερνούν οι
ενέσιµες µορφές του.

Χρήσεις και διαδικασία εµφύτευσης του υαλουργικού οξέως
Οι περιοχές που εφαρµόζεται στο πρόσωπο είναι οι ρινοπαρειακές αύλακες, οι
γωνίες του στόµατος, το άνω χείλος (ρυτίδες του καπνιστού), για την βελτίωση του
περιγράµµατος στα χείλη, την αύξηση του όγκου στα χείλη, την αύξηση του όγκου των
ζυγωµατικών και σε συνδυασµό µε Βotox, Dysportγια τις ρυτίδες του µετώπου, τις
ρυτίδες του µεσοφρύου και τις ρυτίδες περιµετρικά των µατιών.
Το υαλουρονικό οξύ εµφυτεύεται σε ιατρείο µε τοπική αναισθησία, η όποια είναι
προαιρετική σε κάποιες περιπτώσεις και η εµφύτευση γίνεται µε µικροσκοπική βελόνα.
Το υλικό εµφυτεύεται στο κατώτερο στρώµα του χορίου ή ακριβώς κάτω απ’ αυτό µε τη
µέθοδο των πολλαπλών νυγµών ή µε τη µέθοδο ΄τούνελ΄, δηλαδή µε εισχώρηση κατά την
αργή απόσυρση της βελόνας. Μετά την εµφύτευση απαιτούνται ελαφρές µαλάξεις. Η
εµφύτευση υαλουρονικού οξέος γίνεται σε συνεδρίες οι οποίες έχουν δύο φάσεις έτσι
ώστε να γεµίσει κάθε ρυτίδα του προσώπου, ειδικά σε σηµεία όπως το µέτωπο, τα
ζυγωµατικά και γύρω από τα χείλη. Στην αρχή, η θεραπεία διακρίνεται στη διαδοχική
χορήγηση δύο προϊόντων κάθε 15 ηµέρες. Ύστερα, χορηγείται την 5η και 7η εβδοµάδα
των συνεδριών. Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας,

πραγµατοποιούνται

επαναληπτικές εγχύσεις ανά τρίµηνο.
Μετά την έγχυση του ενέσιµου υαλουρονικού οξέος στο δέρµα, τα µικροσωµατίδια του gel απορροφούνται µε αργό ρυθµό από τον οργανισµό και καθώς
διασπώνται τη θέση τους την παίρνουν µόρια νερού. Τελικά το gel διασπάται εντελώς
και απορροφάται χωρίς να αφήσει κατάλοιπα.
Υπάρχουν διάφορα προϊόντα τα όποια χρησιµοποιούν οι αισθητικοί για την
θεραπεία µε υαλουρονικό οξύ ανάλογα µε το πάχος και τη σύσταση του δέρµατος,
ορισµένα από αυτά τα σκευάσµατα είναι το Restylane, Reviderm, Perfectha, Rofilan,
Hylaform, Juvaderm, Dermalive, Puragen[62]

43

Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα

Τα

βασικότερα

πλεονεκτήµατα

του

υαλουρονικου

οξέος

είναι

η

απορροφητικότητα που έχει από το δέρµα καθώς και οι ευεργετικές του δράσεις στην
βελτίωση της εικόνας του προσώπου. Ένας άλλος πολύ σηµαντικός παράγοντας που
καθιστά το υαλουρονικό οξύ ελκυστικό είναι το γεγονός ότι υπάρχει ήδη στο δέρµα
όποτε αυτό περιορίζει σηµαντικά τις αλλεργικές αντιδράσεις τις οποίες συναντάµε σε
αλλά προϊόντα και σκευάσµατα κυρίως αυτά τα όποια είναι χηµικής σύστασης.
Ωστόσο, το υαλουρονικό οξύ ενδεχοµένως να εµφανισθεί ελαφρό οίδηµα και
σπανιότερα εκχυµώσεις στα σηµεία όπου γίνεται η ένεση. Το οίδηµα µπορεί να είναι λίγο
πιο έντονο στα χείλη και τα ζυγωµατικά. Οι παρενέργειες αυτές είναι ως ένα βαθµό
αναµενόµενες και διαρκούν για λίγο χρονικό διάστηµα. Η αντίδραση υπερευαισθησίας
είναι σπάνια. Αρτηριακή εµβολή µπορεί να προκληθεί από λανθασµένη έγχυση του
υαλουρονικού οξέος µέσα στο αγγείο.
Ακόµα και αν το υαλουρονικό οξύ αποτελεί ένα ΄φυσικό΄ προστάτη του
οργανισµού µας, είναι καλό να ξέρουµε ορισµένες συµβουλές γύρω από τις θεραπείες σε
ενέσιµη µορφή. Οι περισσότεροι ειδικοί συστήνουν να αποφεύγεται η θεραπεία αν δεν
έχει περάσει µια εβδοµάδα από την τελευταία λήψη αντιπηκτικών ή µη στεροειδών
αντιφλεγµονωδών. Επίσης ,υπάρχει ο κίνδυνος µόλυνσης αν δεν επιλέξουµε αξιόπιστα
κέντρα αισθητικής τα όποια τηρούν τους κανόνες αντισηψίας. Παράλληλα, η χορήγηση
υαλουρονικού οξέος δεν πρέπει να γίνεται κατά την εγκυµοσύνη ή κατά τη διάρκεια της
γαλουχίας και σε ασθενείς µε υπερευαισθησία.

4.2.1.3. Θεραπεία Luminotherapy (Φωτοθεραπεία)

Η

φωτοθεραπεία είναι µια µη επεµβατική µέθοδος, η οποία ενεργοποιεί τα

κύτταρα που υπάρχουν στο δέρµα µε τη χρήση µιας ειδικής προηγµένης τεχνολογίας
µάσκας, που εκπέµπει χαµηλού επιπέδου παλµούς µε κόκκινο, µπλέ (ιώδες) και υπέρυθρο
φωτισµό.
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Αυτή η µέθοδος στηρίζεται στην αρχή ότι τα ζωντανά κύτταρα που υπάρχουν στο
δέρµα δέχονται επιρροή από την ισχύ του φωτός λειτουργεί δηλαδή σαν φωτοσύνθεση
για το δέρµα µετατρέποντας την ενέργεια του φωτός που ήδη υπάρχει στα κύτταρα του
δέρµατος έτσι ώστε να προωθήσει την επούλωση και την αντιγηραντική δράση.
Η θεραπεία περιλαµβάνει την έκθεση του δέρµατος σε χαµηλά επίπεδα
ευεργετικής ενέργειας φωτός

το οποίο ενεργοποιεί τις κυτταρικές λειτουργίες µε

θεραπευτικά αποτελέσµατα στην γήρανση του δέρµατος, στην ακµή και στις δυσχρωµίες.
Παρόλο που η έκθεση του δέρµατος σε υπεριώδη ακτινοβολία έχει αρνητικές επιπτώσεις
,σε ελεγχόµενα επίπεδα του κόκκινου, µπλε και

υπέρυθρου φωτός

είναι κλινικά

αποδεδειγµένο ότι έχει ευεργετική δράση.

Μέθοδοι Luminotherapy
Με την φωτοθεραπεία το δέρµα µας απορροφά όλες τις ευεργετικές ιδιότητες της
φωτεινής ακτινοβολίας. Συγκεκριµένα, δεσµίδες λευκού και κόκκινου φωτός προκαλούν
ενεργοποίηση του κολλαγόνου και της ελαστίνης, καθώς και την φυσική ικανότητα του
δέρµατος να αναπλάθεται, ενώ µε τις κατάλληλης έντασης και διάρκειας συνεδρίες οι
γραµµές µειώνονται, κηλίδες και δυσχρωµίες εξασθενούν και το δέρµα αποκτά µια
οµοιόµορφη, λαµπερή όψη και υφή, σαν το φως να αιχµαλωτίζεται και να εκπέµπεται
από µέσα. Επίσης είναι αποδειγµένο ότι η έκθεση µας σε κατάλληλες συχνότητες φωτός
µέσα στο ελεγχόµενο περιβάλλον φωτός έχει θετική επίδραση στην αντιµετώπιση της
ακµής και την πρόληψη της. Στο ιατρείο η περιοχή που υφίσταται θεραπεία τίθεται κάτω
από το φως και ο αισθητικός είναι αυτός που καθορίζει, τις παραµέτρους που
χρειάζονται, δηλαδή το είδος φωτός που θα χρησιµοποιηθεί, το µήκος φάσµατος που θα
χρειαστεί καθώς και τον χρόνο παραµονής, ανάλογα µε το περιστατικό και τα
αποτελέσµατα που επιθυµούµε.
Ουσιαστικά η φωτοθεραπεία έχει ως στόχο ένα πιο υγιές δέρµα µέσα από
διαδικασία της ενδογενούς ανάπλασης. Η φωτοθεραπεία για την οποία χρησιµοποιούνται
κυρίως λαµπτήρες LED αλλά και άλλα υλικά όπως UVA,UVB,TL01 λαµπτήρες είναι µια
θεραπεία που χρησιµοποιούν οι αισθητικοί σε αρκετά µεγάλο βαθµό καθώς όχι µόνο
βελτιώνει την εµφάνιση του προσώπου αλλά µπορεί να ευνοήσει και περιοχές όπως οι
µασχάλες, οι µηρό-βουβωνικές πτυχές και γενικά οι πτυχές καθώς εκεί εµφανίζεται
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ιδρωταδενίτιδα, δηλαδή ανάστροφη ακµή. Επίσης, µπορεί να θεραπεύει και ασθένειες
όπως είναι ίκτερος και η λεύκη[63].

Εικόνα 2: Θεραπεία Luminotherapy, www.medicineofcosmetics.com/led-light-therapy-adelaide/

Υπέρ και κατά
Η µεθοδος αυτή καθως είναι µη επεµβατικη δεν είναι επιπονη για το ατοµο ενώ
παραλληλα δεν υφιστανται και ενοχλησεις ετσι µετα την συνεδρια το ατοµο µπορει να
συνεχισει κανονικα τις δραστηριότητες του. Επίσης όπως αναφέραµε και παραπανω
µπορει να χρησιµοποιηθει σε ένα ευρή φασµα θεραπειων τοσο για αισθητικη βελτιωση
οσο και για θεραπεια ασθενιων που ταλαιπορουν το δερµα.Στην φωτοθεραπεια είναι
εξαιρετικα σπανιο να γινουν επιπλοκες καθως είναι µια διαδικασια απολυτα
ελεγχόµενη.Το χαµηλό σε σύγκριση µε άλλες θεραπειες κοστος την καθιστα ακοµη πιο
ελκιστικη. Ωστοσο υπαρχουν καποιοι παραµετροι τους οποιους πρεπει να προσεξουµε
καθώς η θεραπεία δεν ενδείκνυται για άτοµα που παίρνουν ρετινοειδή από το στόµα αν
και σε αυτήν την περίπτωση µπορούν να κάνουν φωτοθεραπεία µετά την φαρµακευτική
αγωγή. Επίσης δεν πρέπει να γίνεται η εφαρµογή σε γυναίκες κατά την περίοδο του
τοκετού.

4.2.1.4.

Θεραπεία Happylift
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Το Happylift είναι µια τεχνική ανόρθωσης των δερµατικών ιστών του προσώπου
και του λαιµού, η οποία είναι πολύ πρόσφατη καθώς δηµιουργήθηκε µόλις το 2013. H
µέθοδος αυτή στηρίζεται στην υποδερµική ανόρθωση και συγκράτηση των δερµατικών
ιστών µε βιο-απορροφήσιµα χειρουργικά νήµατα που προέρχονται από την ουσία
Caprolactone και αντιµικροβιακούς παράγοντες. Η Caprolactone είναι

ουσία

εγκεκριµενη σε παγκόσµιο επίπεδο, για την δηµιουργία χειρουργικών ραµµάτων.Ετσι
εξασφαλίζει απόλυτη συµβατότητα και ασφάλεια.Με την εφαρµογή των νέων νηµάτων
Happylift επιτυγχάνεται σύσφιξη των χαλαρωµένων δερµατικών ιστών, χωρίς
χειρουργικές τοµές ,δίνοντας µία ανανεωµένη εµφάνιση από την πρώτη συνεδρία.
To Happylift είναι σε µικρό βαθµό επεµβατική τεχνική, η οποία γίνεται µε
νήµατα-ράµµατα, τα οποία είναι απορροφήσηµα από τον οργανισµό. Η χρήση τους
αποσκοπεί στην επαναφορά των ιστών που έχουν χαλαρώσει στη σωστή θέση χωρίς
χειρουργικές τοµές.
Η συγκεκριµένη µέθοδος ενδείκνυται κυρίως για γυναίκες άνω των 35 που θέλουν
να βελτιώσουν την εικόνα του προσώπου και λαιµού και συστήνεται ως εναλλακτική στο
χειρουργικό λίφτινγκ, αφού είναι λιγότερο επεµβατική και γίνεται στο ιατρείο. Με το
Happylift επιτυγχάνεται η επαναδιαµόρφωση της γραµµής της κάτω γνάθου. Επίσης
δύναται να εφαρµοστεί σε οποιοδήποτε σηµείο του σώµατοςή του προσώπου που έχει
υποστεί χαλάρωση.

Μέθοδοι Happylift

Η τοποθέτηση των νηµάτων γίνεται µε την ειδική τεχνική V-technique από
έµπηρογιατρό και έχουν αµέσως µετά την εφαρµογή τους αποτέλεσµα που µπορει να
συγκρηθεί µε εκείνο του χειρουργικού λίφτινγκ χωρίς όµως τις επώδυνες διαδικασίες και
χρονοβόρες συνθήκες χειρουργικής επεµβασης . Τα ράµµατα είναι πιστοποιηµένα,
απόλυτα ασφαλή και εχουν

έγκριθει από διεθνείς ιατρικούς και φαρµακευτικούς

οργανισµούς.
Το happylift σηµατοδότησε την γέννηση της fillhydrationtechnique συνδυάζοντας
την φυσική απορρόφηση µικρων αγκαθωτών βιο-απορορροφίσιµων νηµάτων καθώς
ενεργοποιούν τους ινοβλάστες για την άµεση παραγωγή κολλαγόνου στην βασική
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στοιβάδα του δέρµατος. Με το happylift η άµεση ανόρθωση του δέρµατος είναι
πασηφανής ενώ σταδιακά γινεται ενίσχυσητης παραγωγής κολλαγόνου βελτιώνοντας
σηµαντικά την ελαστικότητα , την όψη και την υφή του δέρµατος . Η συνολική βελτίωση
ολοκληρώνεται σε 8 µε 12 µήνες.
Πριν τοποθετηθούν τα νήµατα γίνεται σχεδιασµός, όπου ανάλογα µε τις ανάγκες
που υπαρχουν σε κάθε πρόσωπο σχεδιάζεται το σηµείο εισόδου, η πορεία και το σηµείο
εξόδου της βελόνας που φέρει το νήµα, το οποίο παραµένει και η βελόνα
απορρίπτεται.Ανάλογα µε τον τύπο του νήµατος, τα σηµεία εισόδου και εξόδου
διαφέρουν. Για µερικές τεχνικές, απαιτούνται στο σηµείο εισόδου να γίνει µία µικρή
τοµή.
Η όλη διαδικασία γίνεται µε αναισθησία τόπικη τοσο µε την τοποθέτηση
αναισθητικής κρέµας οσο και την χρησιµοποίηση οδοντιατρικής σύριγγας.Από την
στιγµή που θα τραβηχτούν οι κώνοι ή τα άγκιστρα, βοηθούν στην ανόρθωση του
δέρµατος. Για να έχουµε καλύτερο αποτέλεσµα χρειάζεται να τοποθετηθούν αρκετά
νήµατα και κάποιες φορές γίνεται συνδυασµός διαφόρων τύπων νηµάτων.Τα νήµατα δεν
φαίνονται.Μερικές φορές µπορεί να γίνουν αντιληπτά µε την ψηλάφηση, σε κάποιες
περιοχές, τις πρώτες µέρες που έχουν εφαρµοστεί.
Κάποιοι ασθενείς µπορεί να νιώσουν άβολα ή να νιώσουν τράβηγµα κατά την
ώρα του φαγητού ή το χαµόγελο.Συνήθως όλα αυτά βελτίωνονται τις πρώτες 5-10
ηµέρες.Οι τοµές που γίνονται είναι πολύ µικρές και εξαφανίζονται σε λίγο χρόνο.
Σύµφωνα µε µελέτες το Happylift βοηθά

στην αύξηση των ινοβλαστών, των ινών

κολλαγόνου, των ινών ελαστίνης, της αγγείωσης-αγγειογένεσης, του ενδογενούς
υαλουρονικού οξέως και του εσωτερικού πλέγµατος.

Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα

Η θεραπεία Happyliftεχει αρκετά σηµαντίκα πλεονεκτήµατα ως µέθοδος καθώς
εχει άµεσα και διαρκή αποτελέσµατα ενώ παράλληλα έχει εύκολη εφαρµογή από τον
εκάστοτεγιατρό.Δεν χρειάζεται χρόνος αποθεραπείας ενώ δεν υπάρχει πόνος ούτε
χρειάζεται αγωγή µετά την εφαρµογή. Είναι θεραπεία µε την οποία µπορούµε να
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αποφύγουµε το χειρουργίκο νυστέρι και το µονο που απαιτήτε είναι µια τοπική
αναισθησία. Παρα τα θετίκα αυτής της µεθόδου υπάρχουν και κάποιες παρενέργειες
όπωςο ήπιος ερεθισµός στα σηµεία εισόδου των νηµάτων. Επίσης κατά την εφαρµογή,
επειδή το πρόσωπο είναι περιοχή µε ιδιαίτερα αυξηµένη αγγείωση µπορεί να γίνουν
κάποιες εκχυµώσεις, οι οποίες ωστόσο υποχωρούν σε λίγες ηµέρες. Στις περιπτώσεις
αυτές εφαρµόζουµε ψύξη µε πάγο αµέσως µετά την εφαρµογή και τις επόµενες ηµέρες
εφαρµόζουµε καποια ειδική κρέµα που δρα ως καταπραϋντικό.

4.2.1.5. Θεραπεία Mosaic Micro Fractional

Η θεραπεία Mosaic Micro Fractional

στηρίζεται σε µια προηγµένη κλασµατική

τεχνολογία laser. Το Mosaic laser (1550nm) δίνει την δυνατότητα για τον ακριβή έλεγχο
και τον σωστό χειρισµό των εξατοµικευµένων παραµέτρων της κάθε θεραπείας. Επίσης
µειώνει τις πιθανές παρενέργειες και βελτιώνει τα κλινικά αποτελέσµατα. Η
πατενταρισµένη controlled chaos technology (CCT) του Mosaic βελτιώνει σε µεγάλο
βαθµό τη διαχείριση και την αποτελεσµατικότητα της ακτινοβόλησης σε σύγκριση µε
άλλα κλασµατικά laser.
Το mosaic micro fractional έχει σηµαντικά οφέλη στην αντιµετώπιση της
γήρανσης του δέρµατος καθώς αυτή η νέα µέθοδος laser την αντιµετωπίζει
αποτελεσµατικά. Η θεραπεία αυτή µπορεί να βελτιώσει την ρυτίδωση του δέρµατος, τα
σηµάδια από την ακµή, τα εγκαύµατα και τα σηµάδια από την υπερβολική έκθεση στον
ήλιο. Επίσης µπορεί συσφίξει και να αναπλάσει το δέρµα

Μέθοδος Mosaic Micro Fractional

Το laser mosaic βασίζεται στην τεχνολογία των κλασµάτων , τα οποία διεγείρουν
την παραγωγή ελαστίνης και κολλαγόνου. Έτσι η επιδερµίδα αναπλάθεται και
αναδοµείται, αφού το mosaic στοχεύοντας στην επιλεγµένη περιοχή διεγείρει τους
ινοβλάστες και µε αυτό τον τρόπο δηµιουργεί την παραγωγή νέου κολλαγόνου. Η
µέθοδος αυτή επικεντρώνεται µόνο την υπό θεραπεία περιοχή ενώ αφήνει τον
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περιβάλλοντα ιστό ανέπαφο και ανεπηρέαστο. Επίσης οι ενδιάµεσες ζώνες που
αφήνονται ανέπαφες, χρησιµεύουν ως δεξαµενές ανέπαφων θυλάκων από τους οποίους
ξεκινά και βοηθιέται η επούλωση. Βελτιώνει την όψη της επιδερµίδας κατά 70% καθώς
συµβάλλει στην βελτίωση της ελαστικότητας του δέρµατος. Απευθύνεται σε άνδρες και
γυναίκες, χωρίς κανέναν ηλικιακό περιορισµό.
Για την προετοιµασία του

δέρµατος τοποθετούµε αναισθητική κρέµα για

αποφυγή τυχόν δυσφορίας. Μετά την εφαρµογή της θεραπείας το δέρµα θα αποκτήσει
µία ελαφρώς ροζ απόχρωση, η οποία θα υποχωρήσει εντός τριών ηµερών, και ίσως
υπάρξει ελαφρύ οίδηµα που και αυτό όµως θα αρχίσει να υποχωρεί εντός 2-3 ηµερών.
Κατά την θεραπεία αυτή η επιδερµίδα σαρώνεται , προκαλείτε αποφλοίωση σε
καθορισµένες µικροσκοπικές ζώνες της επιδερµίδας, αφήνοντας ανέπαφες τις ενδιάµεσες
ζώνες.
Αυτή η διαδικασία έχει το θετικό µιας πιο ενισχυµένης διαδικασίας επούλωσης
του δέρµατος. Ο χρόνος επούλωσης, καθώς και ο κίνδυνος πρόκλησης παρενεργειών,
ελαχιστοποιείται σε σύγκριση µε άλλου τύπου laser.Εφαρµόζονται σταδιακά και µε
χαµηλή ένταση και επαναλαµβάνουµε

συνεδρίες µέχρι να επιτευχθεί το επιθυµητό

αποτέλεσµα.

Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της µεθόδου

Υπάρχουν πολλές θεραπείες για διάφορες παθήσεις καθώς η µέθοδος αυτή
προσφέρει αποτελέσµατα από την ακµή µέχρι και την γήρανση επιπλέον είναι εύκολη και
άνετη διαδικασία σχεδόν ανώδυνη καθώς δεν χρειάζεται επέµβαση και έχει σχεδόν
µηδαµινές παρενέργειες. Έχει επίσης θετικά και µόνιµα αποτελέσµατα. Ο χρόνος που
απαιτείται για αποθεραπεία είναι ελάχιστος και έτσι µπορούµε να επιστρέψουµε άµεσα
στην καθηµερινότητα και στις δραστηριότητες µας. Μπορεί επίσης να εφαρµοστεί σε
κάθε τύπο επιδερµίδας.
Οι ανεπιθύµητες ενέργειες είναι ουσιαστικά ελάχιστες και περιορίζονται στην
προσωρινή υπερµελάγχρωση στην περιοχή θεραπείας. Ο ασθενής πρέπει να είναι
προσεκτικός µε τον ήλιο ιδίως τις ηµέρες µετά τη συνεδρία κατά τις οποίες το δέρµα
είναι ερεθισµένο. Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο ο ασθενής πρέπει να χρησιµοποιεί
αντηλιακό ακόµα και τις µέρες µε συννεφιά.
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4.2.1.6.

Θεραπεία PPX

Η τεχνολογία PPX αποτελεί τη µοναδική θεραπεία µε υψηλά αποτελέσµατα για
την αντιµετώπιση της ακµής µε πιστοποίηση FDA και δράση που έχει αποδεδειχθεί.
Είναι µια µέθοδος άµεση και ασφαλής που περιλαµβάνει ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα
θεραπειών µε χρήση προηγµένης τεχνολογίας και ρυθµιστικούς παράγοντες κατά των
ατελειών.
Επιδρά µε µια ανώτερων µηκών κύµατος της φωτοπνευµατικής ενέργειας (415nm
έως 715nm) στο δέρµα και δηµιουργεί συσσώρευση πορφυρινών, δηλαδή ουσίες που
είναι τοξικές για το προπιονικό βακτήριο το οποίο ευθύνεται για τη δηµιουργία της
ακµής. Παράλληλα, επιτυγχάνει συρρίκνωση των σµηγµατογόνων αδένων του δέρµατος
µε αποτέλεσµα να ρυθµίζεται η παραγωγή σµήγµατος.
Το συσσωρευµένο σµήγµα αποτελεί ιδανικό υλικό για τη θρέψη του προπιονικού
βακτηριδίου της ακµής που όταν µολύνει την περιοχή προκαλεί σοβαρή τοπική
φλεγµονή. Αποτελεί στην ουσία µια ιατρική θεραπεία κατά της ακµής, ανώδυνη και
ασφαλή, χωρίς κινδύνους επιµόλυνσης η οποία εφαρµόζεται σε συνδυασµό µε
δερµατολογικό καθαρισµό και συνεδρίες εξισορρόπησης, χωρίς να απαιτείται η χρήση
φαρµακευτικής αγωγής. Επίσης η PPXαποτελεί µια από τις τρεις πιο αποτελεσµατικές
θεραπείες για την αντιγήρανση καθώς συνδυάζει αναρρόφηση µαζί µε ακίνδυνο παλµικό
φως

Μέθοδος PPX
Η κεφαλή του PPX αναρροφά µικρά τµήµατα της επιδερµίδας και αυτό έχει ως
αποτέλεσµα τα σηµάδια της γήρανσης αλλά και της ακµής όπως είναι οι πανάδες, οι
ρυτίδες και εγκλωβισµένο σµήγµα να έρχονται πιο κοντά στην επιφάνεια του δέρµατος.
Αυτή η βαθιά δράση προκαλεί άµεση σύσφιξη των ιστών και λείανση των ρυτίδων. Με
αυτό τον τρόπο είναι πιο εύκολο για την φωτεινή ενέργεια να δράσει στα βαθύτερα
στρώµατα του δέρµατος και να διεγείρει την κυτταρική ανάπλαση. Με αυτή τη θεραπεία
συνδυάζεται αναρρόφηση και ελεγχόµενη θεραπευτική ενέργεια, ενώ είναι ανώδυνη και
πολύ γρήγορη. Για παράδειγµα, το σύνολο του πρόσωπου χρειάζεται λιγότερο από 10
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λεπτά. Η αίσθηση που έχει ο ασθενής κατά την διάρκεια της είναι µία ευεργετική ζέστη,
κάτι σαν ζεστές µαλάξεις στο πρόσωπο.

Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα
Η PPX είναι 7 φορές πιο άµεση από άλλες θεραπείες µε παλµικό φως και
προσφέρει πολλαπλά οφέλη. Καταπολεµά ικανοποιητικά την ακµή και απολυµαίνει σε
βάθος τους πόρους του δέρµατος αφαιρώντας το σµήγµα. Αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά
τις δυσχρωµίες του δέρµατος δίνοντας οµοιόµορφη εικόνα στο δέρµα. Παράλληλα,
θεραπεύει τις βαθιές γραµµές και τις ρυτίδες έκφρασης µε αποτέλεσµα το δέρµα να
φαίνεται πιο νεανικό και πιο υγιές µέθοδος PPXέχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε
σύγκριση µε τις συµβατικές µη αφαιρετικές τεχνολογίες που είναι διαθέσιµες σήµερα.
Ένα από τα µεγαλύτερα οφέλη είναι ότι το PPX είναι εντελώς ανώδυνο. Αυτό είναι
σηµαντικό καθώς οι περισσότεροι ασθενείς αισθάνονται πόνο κατά την θεραπεία. Η
ταχύτητα των θεραπειών είναι ένα θετικό σηµείο καθώς αυτό το σύστηµα είναι πέντε
φορές πιο γρήγορα από τα συµβατικά λέιζερ IPL. Μια επίσης σηµαντική ικανότητα του
συστήµατος αυτού είναι να προκαλεί καθαρισµό πόρων κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
Για την συγκεκριµένη µέθοδο δεν έχει καταγράφει κάποια αρνητική επίπτωση στο άτοµο.
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Εικόνα 3: Photo Pneumatic Therapy, www.beautyinc.co.id/be-beauty/photo-pneumatic-therapy-ppx/?lang=en

4.2.2. Θεραπείες ανόρθωσης προσώπου

4.2.2.1. Μεσοθεραπεία
Η µεσοθεραπεία συνιστά από το 1952 µια ιατρική τεχνική πολλαπλών ενέσεων
(µικροενέσεων), µικροσκοπικών ποσοτήτων φαρµακευτικών ουσιών, φυσικών
εκχυλισµάτων, βιταµινών, οµοιοπαθητικών παραγόντων και άλλων βιοδραστικών
εκδόχων στο µεσόδερµα[64]. Η τεχνική αυτή χρησιµοποιήθηκε από διάφορους τοµείς της
ιατρικής.
Όσο περνούσε ο καιρός όµως όλο και περισσότερες εφαρµογές προστίθενται
στον κατάλογο των µεσοθεραπειών. Το 1987 η Γαλλική Ακαδηµία Ιατρικής αναγνώρισε
την µεσοθεραπεία ως τµήµα της κλασικής ιατρικής. Το µεσόδερµα από αναπτύσσεται
στην µεσαία στιβάδα του δέρµατος από την εµβρυακή κατάσταση του ανθρώπου. Είναι
µια επαναστατική ιατρική µέθοδος µε παγκόσµια αναγνωρισηµότητα και ταυτόχρονα µη
επεµβατική λύση σε πληθώρα αισθητικών προβληµάτων όπως η αντιµετώπιση ρυτίδων,
η ηλικιακή γήρανση δέρµατος, η φωτογήρανση επίσης βοήθα αποτελεσµατικά στην
ανάπλαση του προσώπου, του λαιµού και του ντεκολτέ ενώ αντιµετωπίζει την
κυτταρίτιδα, το ανεπιθύµητο τοπικό πάχος , την ανελαστικότητα δέρµατος και τις
ραβδώσεις γνώστες και ως ραγάδες.

Μέθοδος της µεσοθεραπείας
Αρκετά υλικά έχουν χρησιµοποιηθεί ή συνεχίζουν να χρησιµοποιούνται ως υλικά
µεσοθεραπείας. Τα υλικά που περιέχονται είναι διαφορετικά είδη βιταµινών,
ιχνοστοιχείων και πολλά άλλα διαφορετικών κατηγοριών. Αυτά τα υλικά συνήθως είναι
το υαλουρονικό οξύ, βιταµίνες (Ε,C,A,B3,B6,B5 κτλ), νουκλεοτίδια, νουκλεοσίδια ,
σύµπλοκα αυξητικών παραγόντων όπως είναι τα πεπτίδια και τα αµινοξέα Στο υλικό στο
οποίο κατά βάση οφείλεται το αποτέλεσµα της µεσοθεραπείας είναι το υαλουρονικό.
Αυτό χρησιµοποιείται σε µεγάλο βαθµό λόγω της ιδιότητας που έχει να συγκρατεί µόρια
νερού.
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Έχει

δηλαδή

µεγάλη

απορροφητικότητα

.

Τοποθετώντας

το

διάλυµα

µεσοθεραπείας σε όλο το πρόσωπο, τα µόρια του υαλουρονικού κατακρατούν το νερό
µέσα στο δέρµα, δηλαδή το ενυδάτωση του δέρµατος. Το υαλουρονικό βέβαια έχει
χρησιµοποιηθεί και σε κρέµες και καλλυντικά για να καλυτερεύσει την υφή του
προσώπου. Επειδή όµως το µόριο του είναι µεγάλο δεν µπορεί να διεισδύσει µέσα στο
δέρµα από την επιφάνεια. Εάν όµως εισχωρήσει µε ενέσιµο τρόπο τότε µένει εκεί για
ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα και συγκρατεί νερό. Δεν προσθέτει όγκο στο πρόσωπο
ούτε αλλοιώνει καθόλου το σχήµα του. Ταυτόχρονα διεγείρει το δέρµα για να παράγει
δικό του κολλαγόνο.
Έχει αποδειχθεί ότι και τα τσιµπήµατα της βελόνας από µόνα τους κάνουν
διέγερση. Δηλαδή η µεσοθεραπεία βοηθάει το δέρµα µε πολλούς τρόπους. Για να
ολοκληρωθεί το αποτέλεσµα της µεσοθεραπείας χρειάζονται µερικές συνεδρίες, που
συνήθως έχουν απόσταση µεταξύ τους είκοσι µε τριάντα ηµέρες. Για να συντηρήσει ο
ασθενής το αποτέλεσµα, πρέπει να εφαρµογές µεσοθεραπείας σε πιο αραιά διαστήµατα.
Υπάρχουν και είδη µεσοθεραπείας που περιέχουν µόνο υαλουρονικό. Συνήθως αυτά
απευθύνονται σε µεγαλύτερο βαθµό προβλήµατος. Είναι πολύ βασικό ο γιατρός να
γνωρίζει καλά τη διαδικασία προκειµένου να επιλέξει τα κατάλληλα υλικά που θα βάλει
σε κάθε άτοµο.
Ο τρόπος που θα πραγµατοποιήσει την µεσοθεραπεια καθώς και η επιλογή των
κατάλληλων υλικών για τον κάθε τύπο δέρµατος είναι καθοριστικής σηµασίας για µια
επιτυχηµένη επέµβαση. Δηλαδή, η σωστή χρήση από τα διαφορετικά υλικά, που συνήθως
είναι βιταµίνες, κάποια ιχνοστοιχεία και υαλουρονικό το όποιο πρέπει να είναι
µεσοθεραπείας και όχι γεµίσµατος. Το υαλουρονικό µεσοθεραπείας δεν κάνει γέµισµα,
κάνει ενυδάτωση µόνο. Είναι υαλουρονικό που διαχέεται µέσα στο δέρµα, συγκρατεί
νερό, γιατί είναι υγροσκοπικό, κι εποµένως ενυδατώνει το δέρµα.
Ο γιατρός λοιπόν αποφασίζει ποιες βιταµίνες θα βάλει, ποια ιχνοστοιχεία και
πόσο υαλουρονικό και ποιο υαλουρονικό θα είναι αυτό προκειµένου να φέρει το
επιθυµητό αποτέλεσµα. Γίνονται πολλά µικρά τσιµπήµατα µε βελόνα . Βέβαια στην αρχή
βάζουµε µια αναισθητική κρέµα για να επιβραδύνουµε κατά το δυνατόν την ενόχληση
που υπάρχει. Γίνονται µε πολλά µικρά τσιµπήµατα όσων αφορά στο πρόσωπο. Όταν
λοιπόν µιλάµε για την διόρθωση της υφής του προσώπου γίνεται µε πολλά τσιµπήµατα
διάχυτα.
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Θετικά και αρνητικά µεσοθεραπείας
Η µεσοθεραπεία έχει πολλά θετικά στοιχειά καθώς µπορεί να αντιµετωπίσει µια
πληθώρα προβληµάτων και να βελτιώσει την εικόνα του δέρµατος σε πολλά µέρη του
σώµατος. Έχει γρήγορα αποτελέσµατα καθώς αυτά φαίνονται από την δεύτερη µε τρίτη
συνεδρία. Τα αποτελέσµατα έχουν µεγάλη διάρκεια αρκεί να συνδυαστούν µε άσκηση
και σωστή διατροφή και µε θεραπείες συντήρησης. Η µεσοθεραπεια στο πρόσωπο έχει το
θετικό ότι συνδυάζει και τη σύσφιξη και την αναζωογόνηση του δέρµατος. Επίσης η
θεραπεία αυτή απευθύνεται σε ένα µεγάλο εύρος ηλικιακών οµάδων καθώς µπορεί να
εφαρµοστεί σε άτοµα από 18 έως 75 ετών αρκεί να µην έχουν κάποιο πρόβληµα υγείας
που καθιστά την µεσοθεραπεια αδύνατη.
Ωστόσο υπάρχουν κάποιες παρενέργειες όπως είναι η µελανιά (αιµάτωµα) η
οποία παρέρχεται στο διάστηµα µιας εβδοµάδας. Άλλες πιθανές παρενέργειες µπορεί να
χαρακτηριστούν ο κνησµός, ερύθηµα, εντοπισµένο οίδηµα. Επίσης δεν πρέπει να κάνουν
µεσοθεραπεία οι γυναίκες σε κατάσταση εγκυµοσύνης, άτοµα µε διαβήτη, άτοµα που
έχουν υποστεί εγκεφαλικό, πρόσφατο καρκίνο, άτοµα µε αυξηµένη πηκτικότητα στο αίµα
και καρδιοπαθείς.

4.2.2.2. Θεραπεία Laser Fraxel

Το Fraxel είναι το πρωτοποριακό laserνέας γενιάς το οποίο εκπέµπει 30Watt
ενέργεια, δηλαδή 1,55nm για κάθε οπτική ίνα του laser.Έχει εγκριθεί από τον
Αµερικανικό Οργανισµό Φαρµάκων (FDA) και από πολλούς παγκόσµιους οργανισµούς
φαρµάκων. Το Fraxel δεν αποµακρύνει µόνο τις ανώτερες στιβάδες της επιδερµίδας
αλλά ενεργοποιεί και τον µηχανισµό παραγωγής κολλαγόνου.
Η διαφορά του Fraxel µε τα laserπαλαιότερης τεχνολογίας είναι ότι η επούλωση
του δέρµατος µετά την θεραπεία µε Fraxel γίνεται γρήγορα και δεν απαιτεί την διακοπή
των καθηµερινών

δραστηριοτήτων. Επίσης δεν υπάρχει κίνδυνος µόλυνσης της

περιοχής.
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Κάθε

βολή

"µικροθερµικές"

του

Fraxel

περιοχές[65]

στοχεύει

που

εκατοντάδες

διαχέονται

στις

κάθετες

στιβάδες

κυλινδρικές

του

δέρµατος

ενεργοποιώντας έτσι τον µηχανισµό που παράγει κολλαγόνο. Η νέα αυτή τεχνολογία
στον χώρο των laserδίνει στο Fraxel την ιδιότητα να στοχεύει το 20-25% της συνολικής
επιφάνειας του δέρµατος σε κάθε θεραπεία.
Το αποτέλεσµα της τµηµατικής αυτής θεραπείας είναι η γρήγορη επούλωση χωρίς
ενοχλητικούς ερεθισµούς που να παρεµποδίζουν την συνέχιση των καθηµερινών
δραστηριοτήτων . Με την εφαρµογή της θεραπείας το κοκκινισµένο από την
ηλιοθεραπεία δέρµα θα δώσει γρήγορα την θέση του σε µια οµοιόµορφη, σφικτή και
λαµπερή επιδερµίδα. Το δέρµα αναζωογονείτε και οι επόµενες θεραπείες θα έχουν ένα
γραµµικά αυξανόµενο αποτέλεσµα. Ακόµα και µετά το τέλος των θεραπειών το δέρµα
συνεχίζει να έχει καλύτερη εµφάνιση

και οι ουλές γίνονται πιο αραιές, οι πόροι

µικραίνουν, οι λεπτές ρυτίδες µειώνονται, οι λεκέδες εξαφανίζονται και το δέρµα είναι
πιο φωτεινό και σφριγηλό.
Το Fraxel χρησιµοποιείται µε πολύ καλά και επιτυχηµένα αποτελέσµατα όχι µόνο
στην περιοχή του προσώπου αλλά και στον λαιµό, τα χέρια και το στήθος όπου τα laser
προηγούµενης γενιάς δεν είχαν εφαρµογή λόγω του κινδύνου που υπήρχε για εκτεταµένη
βλάβη στις δοµές του δέρµατος. Έτσι αντιµετωπίζονται τα στίγµατα που δηµιουργούνται
λόγω ηλικίας ή υπερβολικής έκθεσης στο ήλιο στα χέρια και στο µπούστο. Επίσης
βελτιώνεται και η όψη του λαιµού σε άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας.

Μέθοδος Laser Fraxel

Με το Fraxel αισθητικός µέσω της ελεγχόµενης τµηµατικής και όχι ολικής
σάρωσης της επιφάνειας του δέρµατος έχει την ικανότητα να κινητοποιεί τους
ινοβλάστες που οφείλονται στην παράγωγη κολλαγόνου και ελαστίνης µε αποτέλεσµα
την καθοριστική µείωση των ρυτίδων του προσώπου, την σηµαντική βελτίωση της υφής,
του πάχους και της στιλπνότητας του δέρµατος, καθώς και τη δραµατική µείωση των
δυσχρωµιών και των κηλίδων του δέρµατος καθώς και των ουλών ακµής. Είναι το µόνο
laser που µπορεί µε πολύ ασφαλή τρόπο να περάσει τα βαθύτερα στρώµατα χωρίς να
προκαλέσει βλάβη στις επιφανειακές στοιβάδες του δέρµατος.
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Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα πέρα από τη θεαµατική καλυτέρευση που προκαλεί
στο πρόσωπο, στο λαιµό, στο ντεκολτέ και τα χέρια να είναι υπεύθυνο και για την
ταχύτατη ανάρρωση της επιφάνειας που έχει σαρωθεί, έτσι ώστε σε διάστηµα 48 ωρών το
δέρµα επιστρέφει στη φυσιολογική του κατάσταση, µη στερώντας από τον ασθενή την
καθηµερινή του ζω από την επόµενη κιόλας µέρα µετά τη θεραπεία.
Στη θεραπεία αυτή είναι πολύ σηµαντικό και επίσης

εντυπωσιακό

ότι η

ανάπλαση και η αντιγήρανση παραµένει για πάρα πολλούς µήνες µετά την εφαρµογή του
ή και για χρόνια, ανάλογα µε τον αριθµό των συνεδριών που έχουν επιτευχθεί 1 µε 3 σε
διάστηµα κάθε 21 ηµέρες.
Με την διαδικασία αυτή δεν υπάρχει πόνος για τον ασθενή και επίσης είναι
σχεδόν ανώδυνη µε τη χρήση τοπικής αναισθητικής κρέµας. Η διαδικασία της θεραπείας
Fraxel διαρκεί περίπου 20 λεπτά. Αφού τελειώσει η θεραπεία ο ασθενής νιώθει µια
αίσθηση θερµότητας στο πρόσωπο µε ένα απαλό ερύθηµα

η οποία υποχωρεί στις

επόµενες 48 ώρες, αλλά δεν περιορίζει καθόλου τον ασθενή από τις καθηµερινές του
δραστηριότητες από την επόµενη µέρα, καθώς εάν το επιθυµεί µπορεί να χρησιµοποιήσει
Makeupή κάποιο άλλο καλλυντικό για να καλυφθεί το απαλό ερύθηµα.
Τα αποτελέσµατα είναι άµεσα ορατά και συγκεκριµένα από την 4-5 ηµέρα.
ολοκληρώνονται στις 15 ηµέρες αλλά και για πάρα πολύ καιρό µετά την εφαρµογή του η
εικόνα και η υφή του δέρµατος συνεχίζει να βελτιώνεται. Αναλόγως του προβλήµατος
µπορούν να γίνουν 1-2 ή 3 συνεδρίες µε µεσοδιάστηµα 3 εβδοµάδες η µια συνεδρία από
την άλλη.

Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα Laser Fraxel

Η θεραπεία laser Fraxel θεωρείτε µια πολύ ασφαλής και αποτελεσµατική
µέθοδος, όπου βελτιώνει σε πολύ µεγάλο βαθµό τον τόνο του δέρµατος καθώς και το
µέγεθος των πόρων ενώ παράλληλα αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά τις ρυτίδες ιδίως
αυτές γύρω από τα µάτια. Αφανίζει επίσης τις ανεπιθύµητες καφέ κηλίδες. Το
ταλαιπωρηµένο δέρµα από τα σηµάδια της ακµής και τις µετεγχειρητικές ουλές
οµαλοποιείτε σηµαντικά. Σηµεία του σώµατος όπως ο λαιµός, το στήθος και τα χέρια
αποκτούν µια βελτιωµένη εικόνα.
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Η θεραπεία αυτή δεν χρειάζεται πολύ χρόνο αποθεραπείας και δίνει

µια

απαλότερη και πιο νεανική όψη και υφή στο δέρµα. Για την θεραπεία αυτή εφαρµόζεται
τοπική αναισθησία πριν τη θεραπεία και κρύος αέρας διοχετεύεται στην περιοχή κατά
την περίοδο που εφαρµόζεται, ώστε να ελαχιστοποιείται η τυχόν ενόχληση.
Ωστόσο µετά τη θεραπεία, οι περισσότεροι ασθενείς αναφέρουν ένα αίσθηµα
παρόµοιο µε αυτό του ελαφρού εγκαύµατος µετά από πολύωρη έκθεση στον ήλιο παρόλο
που η ενόχληση δεν διαρκεί πολύ και εξαφανίζεται µετά από 1 έως 3 ώρες.
Το laser Fraxel µπορεί να προκαλέσει και κάποιες παρενέργειες όπως οι
φουσκάλες, η ξηρότητα στο δέρµα και κάποιες φορές µπορεί να προκαλέσει και οίδηµα.
Επίσης κάποιοι τύποι δέρµατος είναι πιο ευαίσθητοι στη θεραπεία αυτή όπως για
παράδειγµα οι σκουρόχρωµες επιδερµίδες οι οποίες απορροφούν περισσότερο την
ακτινοβολία οπότε έχουν περισσότερες πιθανότητες να εµφανίσουν κάποιες από τις
προαναφερθείσες παρενέργειες.
4.2.3. Άλλες θεραπείες προσώπου

4.2.3.1. Ενυδάτωση
Η διαδικασία της ενυδάτωσης είναι πολύ βασική για το πρόσωπο καθώς το
διατηρεί λείο, απαλό, συγκρατεί την υγρασία ενώ παράλληλα το προστατεύει από την
ξηρότητα. H ενυδάτωση αποτελεί το πιο βασικό βήµα για απαλή, ελαστική επιδερµίδα σε
πρόσωπο και σώµα, αλλά και ένας τρόπος να διατηρηθούν τα µαλλιά λαµπερά και υγιή
.H τακτική χρήση ακατάλληλων προϊόντων καθαρισµού και διάφοροι εξωτερικοί
παράγοντες στερούν την υγρασία από την επιδερµίδα, µε αποτέλεσµα να αφυδατώνεται,
να εµφανίζει λεπτές γραµµές ή ακόµα και να ξεφλουδίζει.
Το πρόσωπο βρίσκεται σε διαρκή έκθεση σε περιβαλλοντικούς κινδύνους όπως ο
ήλιος, ο άνεµος, η ζέστη, υπερθερµασµένοι χώροι ή χώροι κλιµατιζόµενοι µε µειωµένη
υγρασία .Στο πρόσωπο χρησιµοποιούνται επίσης πολλά προϊόντα που µπορούν να
στερήσουν την ενυδάτωση του προσώπου όπως κρέµες αντιρυτιδικές, συσφικτικές και
προϊόντα ντεµακιγιάζ. Το δέρµα του προσώπου καταπονείται επίσης καθηµερινά και από
άλλους εξωγενείς παράγοντες, όπως συχνό πλύσιµο, µακιγιάζ και ξύρισµα για τους
άντρες. Για αυτό η ενυδάτωση βοήθα στην διατήρηση του νερού και των θρεπτικών
συστατικών στο δέρµα. Επίσης η ενυδάτωση δεν γίνεται µόνο µε νερό αλλά
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χρησιµοποιούνται και άλλες ουσίες σε υγρή µορφή οι οποίες προσφέρουν και επιπλέον
σηµαντικά στοιχειά για την υγεία του προσώπου.

Μέθοδος ενυδάτωσης
Η ενυδάτωση είναι στις περισσότερες περιπτώσεις µια απλή θεραπεία η όποια
µπορεί να γίνει είτε σε κάποιο αισθητικό κέντρο είτε και από το ίδιο το άτοµο στο σπίτι.
Η ενυδάτωση της επιδερµίδας είναι υπεύθυνη για την ελαστικότητα και την φωτεινότητα
του δέρµατος, καθώς και για την πρόληψη των πανάδων και των ρυτίδων. Κατά την
διαδικασία της ενυδάτωσης χρησιµοποιούνται είτε µικρο-µοριακά είτε βιολογικά
προϊόντα για την καλύτερη απορρόφηση από το δέρµα. Αυτές οι ουσίες υπάρχουν πολλές
φορές και σε κρέµες και µάσκες ενυδάτωσης. Mία άλλη µέθοδος ενυδάτωσης γίνεται µε
τη χρήση µέταλλων πρωτεϊνών και βιο-πεπτιδίων που δυναµώνουν την κυτταρική δοµή
της επιδερµίδας ενώ επίσης βοηθούν στην ενυδάτωση και τη σύσφιξη. Επιπλέον υπάρχει
και η ενέσιµη ενυδάτωση, µε την οποία εισέρχονται στο δέρµα δραστικά συστατικά που
κανένας άλλος τρόπος δεν θα µπορούσε να προσφέρει στο δέρµα. Μετά από λεπτοµερείς
έρευνες, εφαρµόσθηκε µε πολύ ουσιαστική προσφορά στην ενυδάτωση του προσώπου.

Σκοπός της µεθόδου είναι να δώσει µε αποτελεσµατικό τρόπο τα απαραίτητα
συστατικά στην επιδερµίδα, πράγµα που δεν γίνεται µε µία απλή µόνο επάλειψη , όσο
δραστικό και αν είναι ένα καλλυντικό προϊόν. Η εφαρµογή γίνεται υποεπιδερµικά. Τα
υλικά που εισέρχονται στο δέρµα είναι βιταµίνες όπως A, C, D. E, υαλουρονικό οξύ και
άλλες ουσίες που βοηθούν πολύ στη σύσφιγξη της επιδερµίδας.

Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα
Η ενυδάτωση έχει πολλά θετικά αποτελέσµατα και είναι πολύ σηµαντική όταν
αναφερόµαστε στην υγεία της επιδερµίδας. Το ενυδατωµένο δέρµα διατηρεί την
ελαστικότητά του, είναι πιο απαλό και φυσικά πολύ πιο λαµπερό. Για την διατήρηση µιας
βελούδινης επιδερµίδας προσώπου, η καλή ενυδάτωση είναι µια από τις καλύτερες
λύσεις. Με την θεραπεία αυτή επίσης η επιδερµίδα διατηρείται λεία και νεανική και µε
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την προσθήκη των κατάλληλων υλικών το δέρµα αναπλάθεται και αντιµετωπίζεται
αποτελεσµατικά η ξηροδερµία και η αφυδάτωση που προέρχονται είτε από τον τρόπο
ζωής του ατόµου είτε από εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως η ζεστή
ειδικά τους καλοκαιρινούς µήνες. Επίσης τα συστατικά που εισέρχονται στο δέρµα µε
την ενυδάτωση έχουν µακροπρόθεσµα οφέλη. Η θεραπεία της ενυδάτωσης δεν έχει
σαφής παρενέργειες καθώς η διαδικασία της είναι ανώδυνη και πολλά από τα υλικά που
χρησιµοποιούνται έχουν ευεργετικές ιδιότητες στο δέρµα ωστόσο ο αισθητικός πρέπει να
προσέξει τα προϊόντα που θα χρησιµοποιήσει και να λάβει υπ’όψιν πιθανές ευαισθησίες
του δέρµατος του πελάτη έτσι ώστε να µην υπάρξουν αλλεργικές αντιδράσεις.

4.1.3.2 Θεραπεία µε οξέα
Η θεραπεία µε οξέα φρούτων, είναι µια µη επεµβατική δερµατολογική θεραπεία
που απευθύνεται σε όλους τους τύπους δέρµατος. Υπάρχουν 2 κατηγορίες οξέων τα
όποια είναι τα α-υδροξυοξέα και τα β-υδροξυξέα. Τα οξέα αυτά προέρχονται από
φρούτα, γάλα, ζαχαροκάλαµο και άλλες φυσικές πηγές. Συγκεκριµένα τα α-υδροξυοξέα
επιδρούν κυρίως στην επιφάνεια της επιδερµίδας κάνοντας επιφανειακή απολέπιση.
Επίσης µία τέτοια θεραπεία βοηθά στην αντιµετώπιση των λεπτών ρυτίδων έκφρασης και
των σηµαδιών που αφήνει η ακµή. Τα β-υδροξυοξέα έχουν την ικανότητα να διεισδύουν
στην επιδερµίδα καθαρίζοντάς την σε βάθος. Έχουν πολύ θετικά αποτελέσµατα κυρίως
σε περιπτώσεις ήπιας ακµής, λόγω της ικανότητας των συγκεκριµένων υδροξυοξέων να
διαλύουν το σµήγµα που βρίσκεται βαθιά µέσα στους πόρους.
Το µίγµα των οξέων που περιέχεται στη θεραπεία συµβάλει στην ελεγχόµενη
χηµική αναδόµηση του δέρµατος και επαναφέρει τη νεανικότητα του, από την πρώτη
κιόλας εφαρµογή. Με την ελεγχόµενη απολεπιστική δράση του το συγκεκριµένο κοκτέιλ
καθαρίζει σε βάθος το δέρµα, απαλύνει τις ρυτίδες και τις µελαγχρωµατικές κηλίδες,
ρυθµίζει την έκκριση του σµήγµατος και µειώνει τα σηµάδια από ακµή ή άλλα αίτια. Με
ένα µοναδικό συνδυασµό από οξέα, βιταµίνες, αντιοξειδωτικά, ιχνοστοιχεία, αµινοξέα,
αντιφλεγµονώδη και ενυδατικά συστατικά, το δέρµα γίνεται υγιές, φωτεινό και
δραστηριοποιείται η αναγεννητική του δράση. Το µίγµα από οξέα φρούτων
χρησιµοποιείται µε διαφορετικό µοριακό βάρος για να δράσει σε διαφορετικά επίπεδα
της επιδερµίδας. Η εφαρµογή του µεpeeling µε οξέα φρούτων γίνεται αποκλειστικά και
µόνο κατά τους χειµερινούς µήνες και είναι αποτελεσµατική θεραπεία για την απαλλαγή
από τις λεπτές γραµµές και ρυτίδες, τη ρύθµιση της λιπαρότητας καθώς και για άµεση
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λεύκανση από πανάδες και δυσχρωµίες. Η θεραπεία µπορεί να εφαρµοστεί εκτός του
προσώπου, στο ντεκολτέ καθώς και στα χέρια.

Μέθοδος θεραπείας µε οξέα
Η µέθοδος διενεργείται µε την απλή επάλειψη του προϊόντος στην επιθυµητή
συγκέντρωση, σε καθαρό δέρµα και στην περιοχή που θέλουµε να το εφαρµόσουµε. Το
προϊόν µένει στο δέρµα τον επιτρεπόµενο χρόνο εφαρµογής και αφαιρείται µε νερό ή
συµπληρωµατικά και µε επιπλέον καταπραϋντικό προϊόν που συνήθως είναι η λοσιόν
εξουδετέρωσης. Στη συνέχεια µπορεί να γίνει εφαρµογή υδατικής - καταπραϋντικής
αµπούλας και µάσκας. Η επιτρεπόµενη συγκέντρωση για χρήση από αισθητικούς είναι
30-35% και ο χρόνος που θα διαρκέσει η συνολική θεραπεία θα καθοριστεί από την
εκάστοτε περίπτωση και τις ανάγκες της καθώς και από τον υπεύθυνο αισθητικό. Επίσης
λόγω της δραστικότητας τον συγκεκριµένων ουσιών ο αισθητικός πρέπει να προσέχει τον
τύπο της επιδερµίδας και τυχόν ευαισθησίες του ασθενή έτσι ώστε να µην υπάρξουν
µεγάλης κλίµακας ερεθισµοί και επικίνδυνες παρενέργειες.

Υπέρ και κατά θεραπείας µε οξέα
Η θεραπεία µε οξέα έχει µια σειρά από θετικές δράσεις στο δέρµα καθώς
απαλύνει τις λεπτές γραµµές, ρυτίδες, ουλές και αποχρωµατίζει τις πανάδες λόγω του
γλυκολικού οξέως το όποιο αποµακρύνει τα νεκρά κύτταρα από το δέρµα. Η θεραπεία
αυτή είναι κατάλληλη σχεδόν για όλους τους τύπους δέρµατος και τα οξέα φρούτων δεν
είναι µια επώδυνη θεραπεία. Στις πιο θεραπείες µε πιο ισχυρά οξέα η αίσθηση που
µπορεί να έχουµε είναι ελαφριά τσιµπήµατα στο πρόσωπο. Ως προς το αποτέλεσµα, η
βελτίωση της επιδερµίδας φαίνεται από την πρώτη στιγµή εφαρµογής της θεραπείας ενώ
αν το δέρµα είναι ευαίσθητο ενδέχεται να εµφανίσει έναν ερεθισµό ο οποίος φεύγει µετά
από 24 ώρες ενώ αν το δέρµα είναι πιο ανθεκτικό οι επιπτώσεις είναι µικρότερες.
Ωστόσο τα οξέα φρούτων λόγω της όξινης φύσης τους θέλουν µεγάλη προσοχή σε
περιπτώσεις που το δέρµα είναι ευαίσθητο ή ταλαιπωρείται από βαριάς µορφής ακµή και
γενικότερες αλλεργίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η συµβουλή του γιατρού
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ή του αισθητικού. Επίσης τα οξέα φρούτων θεωρούνται απαγορευτικά να υπάρχει έρπις ή
άλλες παθήσεις όπως µυρµηγκιές.
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5.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ Ο ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ

Εµπιστοσύνη µε τον πελάτη
Ο αισθητικός είναι ένα επάγγελµα το όποιο έρχεται σε άµεση επαφή µε τους
ανθρώπους ενώ πολλές φορές γίνεται δέκτης ανησυχιών και αποριών από τους εκάστοτε
πελάτες. Η διαπροσωπική σχέση µε τον πελάτη είναι ζωτικής σηµασίας για τον
αισθητικό, τόσο για την καθιέρωση ενός µόνιµου πελατολογίου όσο και για την
προώθηση της δουλειάς του και σε αλλά άτοµα µέσω του πελάτη του. Ο
επαγγελµατισµός που ένας αισθητικός πρέπει να δείχνει συµβάλει αποτελεσµατικά στην
ανοικοδόµηση αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ αισθητικού και ασθενή και την
προώθηση των αποτελεσµάτων του. Η γνώση για παράδειγµα ευαισθησιών και
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ενός ατόµου κάνει το άτοµο να δείχνει µεγαλύτερη
εµπιστοσύνη στον αισθητικό ενώ ο αισθητικός µπορεί να χρησιµοποιήσει πιο
αποτελεσµατική θεραπεία. Σε άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας τα όποια έχουν µικρότερη
ενηµέρωση για τις θεραπείες που υπάρχουν και τα αποτελέσµατα τους, η καλή σχέση µε
τον αισθητικό είναι αυτή που καθορίζει την επιλογή του από το άτοµο και την
επανάληψη είτε µιας θεραπείας είτε περισσότερων. Σε γενικές γραµµές, για την
καθιέρωση της καριέρας ενός αισθητικού η µακροχρόνια εµπιστοσύνη παίζει πολύ
σηµαντικό ρόλο.

Παρακολούθηση των εξελίξεων στον κλάδο της αισθητικής
Ο χώρος της αισθητικής εξελίσσεται διαρκώς µε ταχείς ρυθµούς. Οι θεραπείες για
την βελτίωση της εµφάνισης ενός ατόµου εξελίσσονται διαρκώς ιδίως τα τελευταία
χρόνια ενώ η τεχνολογία έχει γίνει ένας πολύ σηµαντικός σύµµαχος του αισθητικού
κλάδου. Ο αισθητικός λοιπόν πρέπει να παρακολουθεί όλες τις καινοτοµίες και τις νέες
µεθόδους που χρησιµοποιούνται από αισθητικούς είτε στο εξωτερικό είτε εγχώρια έτσι
ώστε να αναπτύξει την εργασία του και να µπορέσει να ανταποκριθεί στον αυξανόµενο
ανταγωνισµό. Στις µέρες µας, υπάρχουν µέθοδοι θεραπείας είτε προσώπου είτε σώµατος
που προσφέρουν πολύ πιο αποτελεσµατικές και γρήγορες θεραπείες οι οποίες παλαιοτέρα
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δεν υπήρχαν ούτε ως ιδέες ενώ ο σηµερινός άνθρωπος έχει πληθώρα επίλογων για την
αισθητική του βελτίωση σε αντίθεση µε τα άτοµα προηγούµενων ετών όπου είχαν
περιορισµένες επιλογές. Οι εξελίξεις αυτές λοιπόν, είναι και ο λόγος που ο αισθητικός
πρέπει συνεχώς να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να εκπαιδεύεται πάνω στις νέες
µεθόδους που εισέρχονται στον κόσµο της αισθητικής.

Απόκτηση εµπειρίας και πείρας
Ένας από τους βασικούς στόχους ενός αισθητικού πρέπει να είναι η συνεχείς
βελτίωση των µεθόδων που χρησιµοποιεί. Η απόκτηση εµπειρίας και πείρας δεν
προέρχεται µόνο από το πέρασµα του χρόνου και την συνεχή ενασχόληση µε το
αντικείµενο αλλά και την παρακολούθηση σεµιναρίων τα όποια προσφέρουν
περισσότερες γνώσεις στους αισθητικούς και βελτιώνουν τις δεξιότητες τους. Η πολυετής
εµπειρία συµβάλει και στην εµπιστοσύνη που θα έχει ο πελάτης στον αισθητικό όπως
αναφέραµε παραπάνω. Γενικά η πείρα όσο και η εµπειρία είναι σηµαντικές την
ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών και την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή των
θεραπειών.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Από τα απαρχές της ανθρωπότητας µέχρι και σήµερα, οι άνθρωποι έδιναν µεγάλη
σηµασία και εύλογα στην εξωτερική τους εµφάνιση. Είναι ένα αρκετά θλιβερό γεγονός
ότι οι λειτουργίες που επιτελεί το µεγαλύτερο όργανο, το δέρµα, αλλά και η κυτταρική
ανανέωση µε ότι συνεπάγεται αυτό σταδιακά επιβραδύνονται µε την πάροδο του χρόνου.
Πιο αναλυτικά, η εικόνα τους σφριγηλού δέρµατος ξεθωριάζει, και συνεπώς το
δέρµα χαλαρώνει, αφυδατώνεται και αποκτάει τις ανεπιθύµητες ρυτίδες. Οι
περιβαλλοντικές συνθήκες, αλλά και άλλοι παράγοντες, όπως ο τρόπος ζωής και η
κληρονοµικότητα επιταχύνουν τη διαδικασία της γήρανσης και οξύνουν τα ίχνη της
γήρανσης στην επιδερµίδα.
Πλέον, η εστίαση έχει δοθεί στην εφαρµογή όλο και καλύτερων και ακριβότερων
και ίσως πιο στοχευµένων θεραπειών και σκευασµάτων που δύνανται να επανορθώσουν
τις δερµατικές φθορές, αλλά και να δράσουν αποτελεσµατικά στην παρουσία απέναντι σε
όλα τα σηµάδια του χρόνου. Η πρόληψη της γήρανσης του δέρµατος είναι µία πρακτική
µε περιορισµένη αποτελεσµατικότητα και ενδεχοµένως ανεπαρκής.
Η προστασία του δέρµατος και οι µέθοδοι αποκατάστασής του αποτελούν τους
κύριους στόχους της Κλινικής Δερµατολογίας και Αισθητικής Δερµατολογίας και
Κοσµετολογίας. Τα χηµικά αντιγηραντικά σκευάσµατα καθώς και οι θεραπείες που
εφαρµόζονται στην πληθώρα ινστιτούτων οµορφιάς αφορούν κυρίως την εφαρµογή
κοσµετολογικών προϊόντων πλούσιων σε θρεπτικά και ενυδατικά συστατικά, όπως είναι
για παράδειγµα οι κρέµες προσώπου, οι µάσκες, οι οροί, οι αµπούλες και άλλα. Τέλος, τα
τελευταία χρόνια χρησιµοποιούνται ευρύτατα και η φωτοθεραπεία, η µεσοθεραπεία ενώ
το Botox έχει γίνει µία πλέον προσιτή πολυτέλεια.
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