קוסמטיקה -טיפולי טיפוח לגברים
עד לפני מספר שנים טיפולי הטיפוח השונים אשר נעשים במכוני הקוסמטיקה והקוסמטיקה הרפואית היו פרי
נחלתן של נשים בלבד .גברים כלל לא היו חושבים על ביצועי טיפולי טיפוח שונים אשר כל מטרתם יל פי רוב
היא להקנות לנו מראה טוב ,צעיר ורענן יותר .אך בשנים האחרונות חל שינוי משמעותי מאוד בכל הקשור
לנושא זה.
טיפולי טיפוח לגברים  -השינוי המשמעותי של השנים האחרונות
צלוליטיס  -כל התפיסה של טיפולי הקוסמטיקה והטיפוח השונים מוצגים כיום באור שונה לחלוטין .על כן
אנשים רבים כיום בוחרים טיפולי קוסמטיקה רבים על מנת לטפח את המראה החיצוני שלהם .חשוב לומר כי
בעבר גברים כלל לא לשבו על הנושא וכיום ניתן לומר כי גברים רבים עושים את דרכם מידי יום אל עבר מכוני
הקוסמטיקה הרפואית יל מנת להתחיל סדרת טיפולים חדשה אשר כל מטרתה להתגבר על פגמי עור שונים.
טיפולי טיפוח לגברים  -כיום ניתן להתגבר על רוב ככל בעיות האסתטיקה השונות
בוטוקס  -חשוב לציין כי ההתפתחות הגדולה של כל ענף הקוסמטיקה הרפואית בשנים האחרונות גם תרם
רבות להצטרפותם של הגברים לחגיגה הקוסמטית .כיום ניתן למצוא מגוון טיפולים לרוב ככל הפגמים אותם
אתם מעוניינים לשנות .ישנם טיפולים רבים אשר מסוגלים לסייע לכם להתגבר על הבעיות הקשות במותר
אשר עד לא מזמן לא היה להן טיפול כלל .כיום גברים רבים בוחרים בטיפולי הסרת שיער לצמיתות .כמו כן
גברים רבים כיום שואפים למראה אסתטי וחטוב ככל הניתן אז גם טיפולי הצרת היקפים בדרכים מגוונות הפכו
מאוד שכיחים בקרב כלל הגברים.
טיפולי טיפוח לגברים  -ביטחון עצמי
חומצה היאלורונית  -חשוב לומר כי השינוי המשמעותי הזה בקרב הגברים בכל הקשור לטיפול קרה רק בשנים
האחרונות כאשר העולם כולו החל לייחס חשיבות רבה למראה החיצוני .על כן כיום התפיסה הרווחת היא כי
הטיפוח שלנו יכול לכסות על לא מעט .על כן אנשים רבים בעלי חוסר ביטחון עצמי או תחושות נחיתות בשל
המראה החיצוני שלהם מגיעים כיום אל עבר מכוני הקוסמטיקה הרפואית ויוצאים בריאים יותר ,יפים יותר
וחשוב מכל ,חזקים יותר.
קוסמטיקה -נשירת שיער
נשירת שיער היא אחת התופעות השכיחות ביותר בקרב אנשים רבים עד כי ניתן לומר שמעל ארבעים אחוז
מכלל הציבור סובלים מבעיה זו .חשוב לציין כי במידה ונושרות לכם מספר שיערות מידי יום אתם עדיין לא
מוגדרים כסובלים מהבעיה של נשירת שיער ,לכולם נושרות לא פחות ממאה שיערות מידי יום גם אם הם לא
סובלים כלל מבעיית נשירת שיער ועל כן חשוב לא להיבהל במידה ואתם מבחינים במספר שערות נושרות
לכם מידי יום .חשוב לומר כי אנשים רבים מייחסים חשיבות רבה לשיער הראש שלהם ועל כן מעוניינים
בטיפולים קוסמטיים כאלה ואחרים על מנת להצליח להתגבר על בעיה זו של נשירת שיער .תחילה נפתח
בגורמים העיקריים של נשירת השיער שלכם.
א .פיגמנטציה  -חוסר בוויטמינים ומינרלים  -אנשים רבעם לא יודעים אך חוסרים עמוקים של ויטמינים
ומ ינרלים הם הגורם העיקרי של נשירת השיער .חשוב לומר כי במודה ואתם מבחינים בתחילת תופעה זו של
נשירת שיער לכו להיבדק .סיכויים גבוהים כי נשירת השיער שלכם נובעת מחוסרים עמוקים של ויטמינים
ומינרלים שונים .גם במידה והגנטיקה שלכם מושלמת בכל הקשור לחוזק השערה ,במידה ולא תקפידו על
אכילה מאוזנת אשר מכילה את שלל הוויטמינים והמינרלים שהגוף שלכם דורש ,ללא כל צל של ספק תתחילו
להכיר את תופעת נשירת השיער .במידה ונבדקתם וגיליתם כי חסרים לכם ויטמינים ומינרלים רבים או
שתתחילו לאכול פירות וירקות וכל מה שעוד מכיל את אותם ויטמינים ומינרלים שחסרים לכם על פי הנחיית
הרופא או שתבקשו כדורין אשר מכילים ויטמינים ומינרלים רבים על מנת לקצר את תהליך השלמת הפערים.
ב .מצב נפשי  -לא אחת קורה שבמצבים נפשיים לא פשוטים אנו חווים נשירת שיער .על פי רוב כאשר אנו
בלחתץרציני ומתמשך או במעין טראומה ממאורע קשה שלא הצלחנו להתמודד איתו כראוי ,תופעה זו של
נשירת השיער יכולה להופיע.
הסרת שיער  -על כן חשוב להבין כי לא הגנטיקה בלבד היא האחראית על נשירת השיער שלכם ולכן במידה
ואתם נתקלים בהופעתה של נשירת השיער ,כאמור נשירה משמעותית ולא של כמה שערות מידי יום ,עשו את
כל המאמצים על מנת לוודא כי אין לכם חוסרים בוויטמינים ומינרלים וכן שהנשירה לא נובעת ממניעים
נפשיים.

קוסמטיקה -פילינג לייזר
קוסמטיקה  -בשנים האחרונות אנו רואים אנשים רבים אשר בוחרים בטיפולי פילינג שונים על מנת להצליח
להתגבר על פגמי עור שונים ברמות שונות .חשוב לומר כי טיפולי פילינג ניתן לעשות גם באופן עצמאי בבית,
אך על פי רוב טיפולי פילינג מסוג זה יהיו מאוד לא יעילים ויסייעו לכם מעט רק במידה ותקפידו עליהם למשך
תקופה ארוכה.
פילינג לייזר  -סיוע להתגברות על מגוון פגמי עור שונים
על כן אנשים רבים בוחרים בטיפולי הפילינג אשר נעשים במכוני הקוסמטיקה הרפואית על ידי מכשירים שונים.
בשנים האחרונות אנו עדים לשיפורים משמעותיים מאוד בכל עולם הקוסמטיקה הרפואית עם כניסתה של
הקידמה והטכנולוגיה לסיפור .ניתן לומר כי כיום קיימים מכשירים מאוד מקצועיים ואיכותיים אשר עובדים
בעזרת טכנולוגיות חדשניות ומסוגלים למנוע סיבוכים רבים אשר היו בעבר בטיפולי הקוסמטיקה הרפואית.
אחד הטיפולים הבולטים ביותר הם טיפולי פילינג אשר נעשים על ידי לייזר.
פילינג לייזר  -הסוף לחומצה!
הקפאת שומן  -בעבר לפני שמכשירי הלייזר יכלו לסייע בטיפולי פילינג שונים טיפולים אלה היו נעשים על ידי
מריחת חומצה על העור .שיטה זו הייתה לא בטוחה ולעיתים כרמה לכוויות שאינן רצויות במקומות מסוימים.
על כן נחתן לומר כי מכשירי הלייזר אשר מאפשרים כיום טיפולי פילינג הם פריצת דרך של ממש אשר
מאפשרים לכלל הציבור לעבור טיפולים אלה .חשוב לציין ולומר כי כל העניין בטיפולי הפילינג השונים הוט
עידוד שכבות העור החיצוניות ביותר להתקלף על מנת שגופנו יצליח לייצר שעבות עור חדשות ורעננות הרבה
יותר.
פילינג לייזר  -שכבות עור חדשות
המסת שומן בקור  -שכבות העור החדשות שייוצרו על ידי גופנו לאחר קילוף העור בעזרת טיפולי פילינג לייזר
יהיו על פי רוב חלקות ומתוחות הרבה יותר .כמו כן הם יופיעו ללא פגמי העור שהיו לנו בשכבות העור
שהתקלפו .על כן אנשים רבים בוחרים טיפולי פילינג לייזר אשר נעשים על ידי הטכנולוגיה החדשנית בשל
הדייקנות של הטיפול .חשוב לומר כי טיפולי פילינג לייזר יכללו צלקות ומעט כאבים אך ללא כל צל של ספר הם
שווים את זה ויצליחו לסייע לכם רבות בהתגברות על מגוון גדול של פגמי עור שונים.
קוסמטיקה -הקפאת שומן בקור
ניסיתם את כל הדיאטות האפשריות ,שילבתם פעילות גופנית ,תזונה נכונה ועדיין נשארו אזורים בגוף שלא
הצלחתם לרזות בהם? אתם לא לבד .אנשים רבים עושים הכול ,אך פעמים רבות ישנם אזורים עיקשים בגוף
שלא מוכנים להעלם .אם כן ,מה הפתרון האולטימטיבי לבעיה זו?
הקפאת שומן בקור תסייע לכם להיפטר ממצבורי השומן העודף באזורים העיקשים.
מה זה בדיוק הקפאת שומן בקור?
טיפול פנים  -הקפאת אומן בקור זהו הליך מעולם הקוסמטיקה הרפואית ,הליך זה מתבצע על ידי מכשיר
חדשני המחדיר קור חזק לתאי השומן התת עוריים ובכך מביא להקפאתם ,לאחר ההקפאה הגוף מעבד את
תאי השומן והם יוצאים מהגוף באופן טבעי לצמיתות .המכשיר בעזרתו מתבצע הליך הקפאת שומן בקור ,הינו
מכשיר ייחודי ומתקדם בשל העובדה שהוא מזהה את תאי השומן הבעייתיים ויודע להפריד בינם לבין הרקמות
החיוניות לגוף ,כך שהטיפול נחשב לבטוח .נוסף לכך טיפול בהקפאת שומן בקור יכול להתבצע דרך המרפאה
ואינו מחייב הרמה כללית ממנה חוששים אנשים רבים ,בנוסף אחד היתרונות הבולטים בטיפול זה זו
האפשרות לחזור לשגרה מיד לאחר הטיפול ,יש לציין כי כל טיפול אורך בערך כשעה ואינו כרוך בכאבים.
מתי פונים לטיפול הקפאת שומן בקור?
אקנה  -אנשים רבים משקיעים זמן ומאמץ רב בניסיון לרזות ולהשיל ממשקלם כמה קילוגרמים ,אך המשימה
הזו אינה פשוטה כלל ומצריכה התמדה יום יומית על מנת שיתחילו לראות תוצאות .בעידן הנוכחי רזון נחשב
ליפה ומושך ובעקבות אופנת הרזון ניתן לראות אנשים רבים משקיעים מאמץ רב בכדי להגיע למשקל
האידיאלי מבחינתם .אמנם ,פעמים רבות למרות ההתמדה הן בתזונה נכונה והן בפעילות ספורטיבית ,ישנם
אזורים בגוף שלא יורדים ולמרות שכבר רזיתם בכל שאר הגוף הם נשארים ,כגון :סנטר ,ירכיים ,בטן ועוד .על
כן במצבים כאלה מומלץ לפנות לעזרת הקוסמטיקה הרפואית המציעה את טיפול הקפאת שומן בקור,
המתבצע באופן ממוקד על המקום בו תרצו לבצע את הטיפול על מנת להוריד ממסת השומן באותו אזור.
אם אתם סובלים מעודף שומן במקומות שונים בגוף וכבר ניסיתם הכול אך ללא הצלחה ,שיטת הקפאת שומן
בקור תסייע לכם להיפטר ממצבורי השומן המיותרים בגופכם.

קוסמטיקה -טיפול באקנה
אנשים רבים סבלו או סובלים מבעיית האקנה .בעיית האקנה מופיעה בעיקר בגילאי ההתבגרות ולכן מוכרת
יותר בשם פצעי בגרות ,אמנם שמה מעיד על כך שהיא מתפרצת בעיקר בגיל ההתבגרות אך לא רק ,היא
מתפרצת גם בגילאים מאוחרים יותר סביב גילאי  20-30לערך .פצעי הבגרות אלה פצעים דלקתיים ומוגלתיים
המופיעים בדרך כלל בקבוצות גדולות בעיקר באזור הפנים ,הצוואר ,החזה והגב .אקנה זוהי מחלת עור
המוכרת יותר בקרב בני ובנות נוער בעיקר בשל העובדה שהיא מתפרצת עקב שינויים הורמונליים ,ובגיל
ההתבגרות יש שינויים כאלה בשפע.
האקנה הינה תופעה נפוצה ,אם כן כיצד ניתן לטפל בה?
הסרת שיער בלייזר  -כפי שהזכרנו ,פצעי האקנה אינם פצעים סגורים ,אלא פצעים פתוחים ,מוגלתיים ואף
דלקתיים ,לכן הטיפול בהם לא תמיד פשוט ופעמים רבות לוקח זמן רב עד שמצליחים להיפטר באופן מוחלט
מפצעי הבגרות .ניתן לטפל באקנה על ידי מספר שיטות ,התאמת השיטה עבורכם תיעשה בהתאם לרמת
חומרת האקנה שהופיע על פניכם.
השיטות השונות לטיפול באקנה:
 .1טיפול פנים קוסמטי -אם פצעי הבגרות שלכם ברמת חומרה נמוכה יחסית ,קיים סיכוי גבוה שטיפול
קוסמטי הנעשה על ידי קוסמטיקאית מוסמכת יעזור לכם להיפטר מפצעי האקנה ,הטיפול הקוסמטי
בדרך כלל כולל מריחת משחות וקרמים השונים המעודדים חידוש של העור.
 .2פילינג לייזר ,קילוף העור -אם פצעי הבגרות שלכם ברמת חומרה בינונית וכבר ניסיתם טיפול פנים
קוסמטי ,אך ללא הצלחה .פיליניג קילוף העור זו שיטה נוספת המסוגלת לסייע לכם להעלים את פצעי
האקנה .פילינג קילוף העור זהו אחד הטיפולים המוכרים והמוצלחים מבין שלל הטיפולים בקוסמטיקה
הרפואית ,מכשיר הלייזר מחמם את עור הפנים עד שנוצרת מעין כוויה ,לאחר כמה ימים העור
מתקלף ותחתיו נותר עור חדש ,בריא ורענן יותר ,שיטת הטיפול בפילינג לייזר הוכיחה את עצמה
ונראה כי אנשים רבים נהנים מתוצאותיה.
 .3אימפקט  -טיפול אנטיביוטי -אם האקנה שלכם ברמת חומרה גבוהה יחסית וכבר ניסיתם הכול אך
לל א הצלחה ,קיים טיפול אנטיביוטי הנקרא ״ראקוטן״ ,חשוב לציין שאלה כדורים שניתן לקבל רק על
ידי מרשם רופא .בדרך כלל תקופת נטילת כדורי הראקוטן היא מעט ארוכה ,אך אנשים רבים מעידים
על תוצאות מדהימות.
מזותרפיה  -אם אתם סובלים מאקנה אל תתייאשו ,ישנו מגוון רחב של טיפולים.

