
 

My Box of Beauty 

> Σύσφιξη με Ραδιοσυχνότητες (lifting χωρίς νυστέρι) 

Πρόκειται για ηλεκτρομαγνητικά κύματα, που εκπέμπονται μέσω μιας κεφαλής και  

μεταφέρουν ενέργεια εν τω βάθη. 

Με τη μέθοδο αυτή θερμαίνονται επιλεκτικά  οι υποκείμενοι ιστοί ενώ παράλληλα παρέχει 

προστασία στους υπερκείμενους ιστούς. Το αποτέλεσμα η θερμότητα να εισχωρεί στις 

βαθύτερες στοιβάδες του δέρματος αλλά όχι στην επιδερμίδα του, κάνοντας τη θεραπεία 

ανώδυνη και ευχάριστη. Η  θερμότητα που μεταφέρεται κάτω από το δέρμα βοηθάει στη 

αύξηση της μικρο-κυκλοφορίας του με αποτέλεσμα να οξυγονώνεται καλύτερα ο ιστός και 

να αυξάνονται οι μεταβολικές του λειτουργίες. 

Επιπλέον κινητοποιούν τους ινοβλάστες να παράγουν περισσότερο κολλαγόνο και ελαστίνη 

σε ρυθμούς και ποσότητες τέτοιες όπως ένα δέρμα νεαρής ηλικίας. Ως εκ τούτου έχουμε 

θεαματικά αποτελέσματα στην σύσφιξη, στην αντιγήρανση και στη μείωση ρυτίδων. 

> Ενζυμική Θεραπεία 

Τα ένζυμα είναι ειδικές πρωτεΐνες που βρίσκονται σε κάθε οργανισμό και δρουν ως 

καταλύτες στις χημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα στο μεταβολισμό µας. Λόγω των 

βιοχημικών χαρακτηριστικών τους στοχεύουν απευθείας στο πρόβλημα που θέλουμε να 

βελτιώσουμε. Ως αποτέλεσμα της µεταβολικής δράσης των ενζύμων τα οποία 

αναγνωρίζονται και απορροφώνται απευθείας από την εστία του προβλήματος 

παρατηρείται σημαντική βελτίωση στην ελαστικότητα του δέρµατος, στη µείωση των 

ρυτίδων και στη βελτιωμένη εμφάνιση του δέρματος στο 100% των περιπτώσεων. 

Το Pbserum πρόκειται για ένα προϊόν που προσεγγίζει την φαρμακευτική βιομηχανία .  Για 

το λόγο αυτό βρίσκονται σε φυαλλίδια σκούρου χρώματος και αεροστεγώς σφραγισμένα, 

σε μορφή συμπαγούς σκόνης, όπου ανοίγεται και διαλύεται το σκεύασμα με φυσιολογικό 

ορό ακριβώς πριν την εφαρμογή του. Ανάλογα με το πρόβλημα που θέλουμε να 

αντιμετωπίσουμε  χρησιμοποιούμε και τα κατάλληλα ένζυμα: 

η κερατινάση για την απομάκρυνση  των νεκρών κυττάρων και την δημιουργία διόδων για 

να εισχωρήσουν άλλα δραστικά συστατικά. 

το υαλουρονικό, το οποίο είναι ένα φιλμ  που βρίσκεται στο δέρμα μας και εκφυλίζεται είτε 

με την πάροδο του χρόνου είτε από την υπερβολική έκθεση στον ήλιο και την παραγωγή 

ελεύθερων ριζών, όπως και με το έντονο στρες της καθημερινότητας. Το υαλουρονικό είναι 

υπεύθυνο για την συγκράτηση της υγρασίας της επιδερμίδας. 

Η εφαρμογή τους γίνεται με ειδικές τεχνικές μάλαξης ώστε να έχουμε το μέγιστο 

αποτέλεσμα απορρόφησής τους, επιμένοντας στα σημεία που έχει πιο πολύ ανάγκη το 

εκάστοτε πρόσωπο, και να τονώσουμε ξεχωριστά κάθε μυϊκή  του ομάδα. 


