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A SZÉPSÉG ÉS
AZ EGÉSZSÉG

SZOLGÁLATÁBAN
– A bôr öregedése a kötôszövet sejtközötti állományában, az
ún. mátrixban felszaporodó „szemét” (ligandok, szabadgyökök)
megjelenésével indul, a kollagén feltöredezésével folytatódik, a
bôr petyhüdté válásával, a ráncok megjelenésével válik defini-
tívvé. A bioliftinggel ez a folyamat lassítható, bizonyos mértékig
visszafordítható, a rugalmas rostok újdonképzôdése, a fibrob-
lasztok aktivitása serkenthetô. Javul a sejtek anyagcseréje, a bôr
egészségesebbé, tömörebbé, ragyogóbbá válik, tónusa javul,
egyszóval: fiatalodik.
– Mit tartalmaznak az ampullák?
– A szöveti reparációhoz szükséges, a tudomány által az utóbbi
évtizedekben felismert citokineken, interleukineken, szöveti
hormonokon, neurotranszmittereken, növényi és állati kivona-
tokon kívül vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket tar-
talmaznak homeopátiás hígításban, melyek szöveti szignálként
mûködve beindítják a szöveti regenerációt. A többezer éves
akupunktúra, a többszáz éves homeopátia, valamint a XXI.
századi tudomány, a molekuláis biológia vívmányai így kerül-
nek egy fecskendôbe: ez a „palackba zárt jószellem” .Ezzel olyan
„fegyver” került az esztétikai orvoslással foglalkozók kezébe,
amelyrôl korábban csak álmodtunk.
– Mennyire fájdalmas az eljárás?
– Az orvosi mezoterápia során mikroinjekciós technikával jut-
tatjuk a hatóanyagot (veszteség nélkül!) a bôrbe. A rendkívüli
hatékonyságban magának a szúrásnak, és a szúrás helyének is
fontos szerepe van, hiszen a kiváltott mikrosérülések okozta
steril gyulladás még intenzívebb kijavító szervezeti reakciót indít
el. Természetesen mód van a bôr krémmel történô érzéste-
lenítésére is, az alacsony fájdalomküszöbû páciensek részére.
– Mennyi a gyógyulási idô, mikor lezs újra „szalonképes” a
páciens?
– Mihelyt befejezôdik a kezelés, elmúlik minden kellemetlen
érzés, felváltja egy jólesô bizsergés, pezsgés a kezelt területen.
A tökéletes látványhz a bôr érzékenységétôl függôen 15-20 perc
szükséges. A beavatkozás után nyugodtan megjelenhet bármi-
lyen társasági eseményen, interjún, randevún.
– Hány kezelésbôl áll egy teljes kúra?
– Kortól és bôrtípustól függôen 6-10 kezelés javasolt, heti, két-
hetenkénti gyakorisággal. – Már az elsô kezelés után közvetle-
nül is látható az eredmény: olyan, mintha egy wellnesshétvége
és egy kiadós alvás után lenne az illetô. Bôrünk évekkel korábbi
állapotát nyeri vissza, akár 5-10 évet is „fiatalodhatunk”.
– Hogyan tartható fenn az eredmény?
– Félévente, évente 1-3 emlékeztetô kezelés szükséges.
– Mikor kell elkezdeni?
– A ráncok utólagos kezelése is lehetséges, de természetesen
jobb a dolgoknak elébe menni, és megakadályozni, lassítani a
bôr öregedését. 30 éves kortól tudatosan és sikerrel lehet fel-
venni a harcot a ráncok ellen.
– Meddig érdemes?
– Nincs felsô határ. A legidôsebb páciensem 78 éves.

– És a férfiak?
– A jó megjelenés és az ápolt külsô férfiaknak is kötelezô!
– A test mely területein „vethetô be” ez a forradalmian új
eljárás?
– Leggyakoribb kérés az arcfiatalítás, a szem alatti táskák, a toka
eltüntetése, a dekoltázs, a fenék, a végtagok bôrének fesze-
sítése, mellfeszesítés, striák, cellulitis, makacs zsírpárnák keze-
lése, árulkodó kézfejek ránctalanítása, hajhullás megállítása.
– Milyen mellékhatások fordulhatnak elô?
– Szinte törvényszerûen csökkennek az allergiás, szénanáthás
panaszok, gyakran múlnak el évek óta tartó fejfájások, javul a
közérzet, a hangulat. Más „mellékhatásról” nem számoltak be
pácienseim.
– Milyen egyéb szolgáltatások vehetôk igénybe a rendelô-
ben?
– Belgyógyászati vizsgálat, tanácsadás, akupunktúra, elektro-
mos zsíroldás, lézeres beavatkozások, homeopátiás biolifting,
arcvasalás, és bizonyos feltöltô eljárások azon esetekben, ami-
kor az már elkerülhetetlen. – Végezetül el kell mondjam, hogy
sem orvosként, sem nőként nem találkoztam ennél ártalmat-
lanabb, és ennél lenyűgözőbb hatású ,tartós eredményt adó
kezelésssel.Nincs visszaesés, látványos leromlás: ha valaki
megszakítja a kezelést, akkor is csak a természetes öregedési
sebesség áll vissza, kb.1 évvel az alapozó kúra után.

– Mit takar az ön által preferált ÉLETTANI STÁTUSZT SZABÁ-
LYOZÓ ORVOSLÁS / Physiological Regulating Medicine = PRM
/ kifejezés?
– Ez a hagyományos gyógymódokban régóta jelenlévô szem-
lélet meghódította a nyugati orvoslást is. Mindannyiunk szer-
vezetében mûködik egy genetikailag kódolt, önszabályozó,
önkijavító apparátus. Ez az ún. „belsô orvos”. Ennek révén gyó-
gyulnak be sebeink, heverjük ki a náthát, szabadulunk meg
naponta több tízezer hibás sejttôl – amibôl daganat is képzôd-
hetne – többnyire orvosi segítség nélkül is. Néha azonban a
szervezet nincs résen, a rossz mûködés rögzül, kialakul a beteg-
ség. Ilyenkor kényszerül az orvos gyógyszert rendelni, vagy
megpróbálja a szervezet öngyógyító rendszerét mûködésbe
hozni. Erre kiválóan alkalmas az általam is mûvelt akupunktúra
és mezoterápia.

– Hogyan találkozott az esztétikai orvoslással?
– Két fô cél vezérelt egész életemben: egyik az egészség min-
denáron való megôrzésére vagy helyreállítására való törekvés,
másik a szépség iránti olthatatlan rajongás. – Pácienseim igénye
sarkallt a keresésre: mindenki úgy szeretett volna megsza-
badulni 10-20 kg súlyfeleslegtôl, hogy közben arca, dekoltázsa,
mellei feszesebbek és símábbak legyenek, mint annakelôtte. És
persze ne legyen kockázatos, ne legyenek mellékhatások, ne
legyen feltûnô, ne igényeljen hosszadalmas gyógyulási idôt, ne
kelljen gyakran ismételni, ne szívódjon fel, ne okozzon bénulást,
ôrizze meg az eredeti vonásokat, legyen természetes és még
sorolhatnám… Mindezen követelményeknek a homeopátiás
steril ampullákkal végzett mezoterápiás, akupunktúrás biolifting
felet meg.
– Mit tudunk a hatásmechanizmusról?
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A WEST END tôszomszédságában, a címben jelzett „Ars poeticá”-val dolgozik
közel 30 éve DR. ILLICH MELINDA belgyógyász, akupunktôr, mezoterápeuta.

Aki hiszi, azért, aki nem hiszi, azért jelentkezzen
be a 06 1 320 4324-es telefonszámon.

További információért látogasson el
a www.drillichmelinda.hu weboldalunkra.

A rendelô címe: 1132 Budapest, Váci út 4. 3. em. 6.
Rendelési idô: H-SZ-P 7.30-18-ig.
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