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Šių metų pabaigoje esteti-
kos centras „Kosmedija“ pratur-
tino savo produktų pasiūlą ir pri-
sijungė prie „Skin Tech“ platin-
tojų komandos. 

Gruodį Ispanijos  Empuria-
brava kurorte surengtoje kon-
ferencijoje dalyvavo Skin Tech 
atstovaujančios kompanijos iš  
įvairių  Europos valstybių (Italija, 
Belgija, Kroatija, Bulgarija), tarp 
jų ir Lietuvos. 

Lietuvos estetinės medici-
nos specialistams jau pažįsta-
mas ir prieš kelerius metus Vil-
niuje mezoterapijos kursą dėstęs 

Daktaras Philippe Deprez  per 
dvi dienas trukusius kursus su-
sirinkusiems gydytojams pristatė 
naujus Aesthetic dermal (mezo-
terapijos produktus) ir Skin Tech 
(cheminiai šveitikliai/priežiūros 
priemonės namuose) produk-
tus, išdėstė naudojimo metodi-
kas ir pademonstravo atlikimo 
technikas. Kursuose buvo na-
grinėjamos tokios aktualios te-
mos kaip  Skin Tech cheminių 
šveitiklių taikymas aknei gydy-
ti, šalinant aknės sukeltus reiš-
kinius, diskeratozę, melazmą, 
hiperpigmentaciją.

Taip pat nagrinėtas azijie-
čių odos hiperpigmentacijos gy-
dymas, įvairios lokalizacijos stri-
jų šalinimas, orbitalinės zonos 
kombinuota korekcija: mezote-
rapijos procedūros, chemo-ble-
faroplastika-botulino terapija. 

Buvo nagrinėjamos  ir ki-
tos ne mažiau svarbios estetinės 

problemos, pvz.: celiulitas, su-
glebusi oda, riebalų sankaupos, 
strijos – ir demonstruojami jų ša-
linimo būdai bei gauti rezultatai. 
Susirinkusiesiems buvo išties 
įdomu pamatyti paties dr. Phi-
lippe Deprez rezultatus, pasiek-
tus gydant savo pacientus klini-
koje Hera, įsikūrusioje Empuria-
brava mieste. 

Ypač diedelio gydytojų susi-
domėjimo ir ovacijų sulaukė re-
zultatų, gautų po gydymo Skin 
Tech cheminiais šveitikliais, de-
monstracijos. Iš Lietuvos kon-
ferencijoje dalyvavusi plastikos 
chirurgė  gyd. Marija Kukanova 

taip pat liko maloniai nustebinta 
Skin Tech galimybių.

Dr. Philippe Deprez  pade-
monstravo naujos patobulintos 
sudėties Post Peel kaukę, kuri, 
naudojama iš karto po seanso, 
kontroliuoja uždegiminę reakci-
ją, sumažina pašalinio poveikio 
riziką, stabdo laisvųjų radikalų 
poveikį ir  apsaugo nuo pavojin-
gų saulės spindulių.

Aptarti produktai užtikrina 
optimalią priežiūrą po šveitimo 
procedūrų. 

SKIN TECH cheminių  
šveitimų kursus „Kosmedijos“ 
estetikos centras planuoja  
surengti 2011 m. pradžioje.  
Norinčiuosius kviečiame regis-
truotis tel. +370 5 213 13 34  
arba rašyti el. paštu: 
kosmedija@takas.lt

SKIN TECH 

Išsamiai aptartos naujoviškos mezoterapijos technikos:
„Injectable lift” –  leidžiamo kompleksinio preparato Repares-

tim privalumai ir unikalumas mezoterapijos produktų rinkoje. Repa-
restim, savo sudėtyje turintis 61 odai reikalingą komponentą, yra kol  
kas vienintelis Europoje mezoterapijos produktas, patvirtintas CE ga-
minio ženklu.  Jis yra visiškai saugus,  atitinkantis visus injekciniam 
preparatui keliamus standartus.

„Skin Relax“ – botulino efektas be toksino, naudojant peptidų 
preparatą Bonta 568.

„Hair Energy“ – XL hair produktų naudojimas plaukų slinkimo 
atvejais.

„Tamsūs paakiai“ – specialūs kokteiliai ir procedūros, skirtos 
tamsių ratilų problemai spręsti. 


