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D e rm a - A r t Sz éps ég k l i ni ka
Egyedülálló bõrgyógyászati vállalkozás nyitotta meg kapuit tavasszal
Nyíregyházán. Egyedülálló, hiszen egy helyen található meg a szépségápolás két önálló, mégis szervesen összetartozó területe. Különkülön már eddig is találkozhattunk számos kozmetikai szalonnal, és
magán bõrgyógyászati rendelõvel a városban, de így együtt most elõször nyílik lehetõsége a gyógyulni és szépülni vágyóknak, hogy teljeskörûen igénybe vegyék mindazokat a lehetõségeket, melyek segítenek egészségesebbé, szebbé,fiatalosabbá válniuk.
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zek eléréséhez nem csak az
országos viszonylatban is
egyedülállóan magas színvonalú számítógépes diagnosztikai és
kezelõ rendszer, hanem a magasan
képzett szakembergárda is szervesen
hozzájárul. A klinika a bõrgyógyászati rendelõ mellett a legmodernebb technikákkal felszerelt kozmetikai szalonnal várja a szépülni vágyókat. A kezelések hatékonyságát a
minden részletre kiterjedõ vizsgálatok alapozzák meg. Számítógépes
bõranalízis segít a speciálisan személyre szabott kezelések megválasztásában. Bõrtípus meghatározásnál a
klinika szakemberei megvizsgálják a
bõr hidratáltsági fokát, a faggyútermelés mértékét, pigmentáltságát, a

ráncok mélységét és a fényérzékenységét is. Ezek ismeretében ajánlanak
személyre szabott kezelési lehetõségeket, akár a bõrgyógyászaton, akár
a kozmetikában. A szalonban kozmetikus és wellness terapeuta végzi
a manuális és gépi arc-, és testkezeléseket hagyományos masszázstechnikák, illetve a legújabb fejlesztésû,
szuperbiztonságos gépek alkalmazásával.
pattanásos bõr kezelésének
egyik leghatékonyabb, káros
mellékhatásoktól mentes kezelési módszere a hármas hatású
fényterápia. Legnagyobb elõnye,
hogy a gyógyszeres kezelésekkel ellentétben nyáron is alkalmazható.
Ennél a technikánál különbözõ hul-
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lámhosszúságú fényt használnak,
mely fertõtleníti a bõrt, elpusztítja a
pattanás kialakulásáért felelõs baktériumokat, és sima, egyenletes bõrfelszínt hoz létre. A kezelést kúraszerûen érdemes igénybe venni. Ahhoz, hogy a siker garantált és tartós
legyen, egyéntõl függõen 4-10 kezelésre van szükség, hetente két alkalmat javasolnak a szakemberek.
klinika további specialitása
a ráncokat, pigmentfoltokat,
problémás bõrt kezelõ lézerultrahangos mikrodermabrázió. A
módszer tökéletesen alkalmas pattanásos, heges, foltos, tág pórusú bõrfelületek rehabilitálására, valamint
ránctalanításra. További lehetõség a
szépülésre a hatóanyag csapdával
dolgozó hideg-meleg bõrvasaló. Ha
a fent említett lehetõségeket tovább
szeretnénk bõvíteni, jöhetnek a különleges luxuskozmetikai kabinkezelések, melyekben
a
legkorszerûbb hatóanyagokkal botox, vitamin szérumok, kaviár,
thalassoterápia - kényeztetik bõrünket. A különlegesen érzékeny bõrû vendégeket hypoallergén anyagokból összeállított tisztító,bõrnyugtató, ránctalanító kezelések várják. Férfiak számára speciális revitalizáló, fiatalító
kezeléseket ajánlanak. Testkezelések-
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nél a különbözõ pakolások a legnépszerûbbek. A csokoládé kényeztetõ
hatása mellett thalassoterápián alapuló méregtelenítõ, feszesítõ, alakformáló pakolásokból is választhatunk. Ilyenkor a kellemes közérzetet nem csak a kényeztetés, hanem
a terápia hatékonyságának eredménye, a térfogatcsökkenés tudata is
erõsíti. A gépi testkezelésekkel hatékonyan lehet kiegészíteni mindezeket, zsírsejt mobilizáló, nyirokkeringést fokozó, méregtelenítõ, kötõszövet-regeneráló hatásuk miatt kombinált testkezelõ programok összeállítására van lehetõség.
klinika központi recepcióján
bõrgyógyászatilag tesztelt
dermokozmetikumokból segítenek választani, hogy szakszerû
otthoni bõrápolással egészíthessük ki
az igénybe vett beavatkozásokat.
Széles választék áll rendelkezésre fényvédõ és napozószerekbõl, a
képzett szakemberek szívesen javasolnak bõrtípusunknak legmegfelelõbb
készítményt.A
Dózsa György u. 60. sz.
alatti klinikán
minden nap 8 és 16 óra között, igény
szerint szombaton is,bejelentkezés
alapján fogadják a pácienseket. Az
épület az Ószõlõ utca irányából is
megközelíthetõ, ahol ingyenes, zárt
parkoló várja a vendégeket.
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Anyák napjára, ballagásra, pedagógus napra ajándékozzon Derma-Art utalványt, mely
bármely kezelésre, kozmetikai termékre beváltható. A termékekbõl igény szerint egyénre szabott ajándékcsomag is összeállítható.
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