ULTHERAPY:
אולטרפי הינו טיפול שמהווה תחליף טבעי לניתוח  ,בעוד שרבים היום רוצים
להימנע מניתוחים פולשניים וכירורגיים ,הטיפול המהפכני "אולטרפי" מקנה
מראה עור רענן ,מתוח וצעיר יותר ,לאנשים שרוצים תוצאות אמיתיות
וטבעיות.
טיפול האולטרפי הינו טיפול המעודד יצירת תהליכי ריפוי גנטיים של הגוף ללא
זמן החלמה ,ללא ניתוח ,וללא שינויים דרסטיים במבנה הפנים והעור.
השיטה מבוססת על גלי אולטראסאונד שהם גלי קול בתדירות גבוהה,
וייחודיות השיטה נובעת מכך שהרופא יכול לעקוב ולטפל בשכבות העור ללא
חיתוך  ,כך שניתן לכוון באופן ממוקד את האנרגיה לעומק העור במקום שבו
נמצא הקולגן של האזור אליו הטיפול ממוקד.
יחודיות השיטה של האולטרפי נובעת בעיקר מהיכולת של הרופא לראות
באמצעות הדמיית אולטראסאונד את שכבות הריקמה אותה רוצים לטרגט ,כדי
לוודא שהאנרגיה מגיעה לאזור של מקסימום התועלת.
גלי האולטרסאונד יוצרים חימום טרמי של שכבת העור העמוקה ,בטמפרטורה
האופטימלית ליצירת קולגן .כך מתחיל תהליך טבעי של התחדשות העור
הגורם לצמיחת קולגן צעיר וחדש במקום הישן והפגום.
כתוצאה מתהליך זה ניתן לראות אפקט מיידי ,של מתיחה והרמת העור.
האפקט הולך ומתחזק לאחר הטיפול ,ומגיע למקסימום אפקט לאחר 3
חודשים מסיום הטיפול.

שאלות ותשובות : Ultherapy
• כמה זמן נמשך הטיפול ?
זמן הטיפול הינו  60-90דקות  ,תלוי באיזור הטיפול המוגדר.
• למי מתאים הטיפול ?
הטיפול מיועד לבעלי עור המאופיין כרפוי בדרגות שונות  ,לאוכלוסייה עם צניחת גבות ,
בעלי עודף עור באיזור העפעף העליון  ,מתחת לצוואר או מתחת לסנטר .
• האם הטיפול בטוח ?
הטיפול הינו לא פולשני  ,ללא זמן החלמה והיחידי מסוגו המאושר על ידי ה. FDA-
• כמה טיפולים נדרשים עד לקבלת תוצאה מירבית ?
הנושא הינו אינדבידואלי  ,וגם שנה אחרי הטיפול עדיין ניתן לראות את תוצאות המתיחה
והרמת העור כתוצאה מבניית קולגן צעיר ,בריא וחזק באזור הטיפול .
• האם הטיפול כואב?
ישנם פתרונות ונעשים מאמצים כבירים לשיפור חווית הטיפול ,למרות שסף הכאב הינו
אינדיבדואלי ורוב האנשים הגדירו את הטיפול כנסבל ביותר.
• האם ישנם תופעות לוואי לטיפול ?
יכולה להיווצר אדמומיות קלה לאחר הטיפול שנמשכת עד כשעה  ,בנוסף חלק מינורי
מהמטופלים ציינו שיש נפיחות קלה או עקצוצים שנעלמו כעבור זמן קצר לאחר הטיפול.

