
"ר אלה אגוזי, מומחית לרפואת עור ובעלת קליניקה לרפואת עור אסתטית, השיקה ד

התאומים(  )מגדלי  גן  ברמת  שלה,  החדשה  הקליניקה הרפואית  את  אלו  בימים 

ז'בוטינסקי 35, המציבה רף חדש בתחום הרפואה האסתטית בארץ. 

 lumenis מכשיר לייזר רפואי מבית בקליניקה החדשה תמצאו מכשור מתקדם כדוגמת 

ובכלי  בקופרוז  טיפול  עור,  כתמי  והבהרת  בפגמנציה  טיפול  רחב:  טיפולים  למגוון  שנועד 

לאחר  מתיחה  בסימני  טיפול  בפרט.  אקנה  וצלקות  בכלל  בצלקות  טיפול  מורחבים,   דם 

לידה/הרזייה, טיפול בדליות )ורידים מורחבים ברגליים(, חידוש מרקם העור ללא זמן החלמה 

בבית ועוד. 

ישנה מצלמה תלת מימד, לאיבחון דיגיטלי של מגוון תכונות עוריות של  בקליניקה 

המטופלות. 

לקוחותיה של ד"ר אגוזי נהנות מהתאמה מדוייקת של תכנית טיפול אישית )ללא התערבות 

כירורגית פולשנית(, המעניקה להן את התוצאות המרשימות ביותר. 

התכנית בנויה משלושה חלקים:
לרפואת  כמומחית   - SKIN SPECIALIST
עור, ד"ר אגוזי, מקפידה על אבחון עור אנטומי 

ופיזיולוגי מדוייק לפני תחילת הטיפול, כך ניתן 

לשלב מראה מטופח עם עור בריא.

טיפוליות  המלצות   – ESTHETIC VISION
החומרים  הטיפול,  סוג  אישית:  בהתאמה 

אסתטית  בראייה  נבחרים  ומינונם,  הרפואיים 

של שדרוג המראה שלך.

מראה  על  הקפדה   – NATURAL LOOK
התוצאות  את  להבטיח  כדי  ויפה,  טבעי 

שרצית.  האסתטיקה הרפואית נועדה לשיפור 

מרקם  חידוש  העור,  מראה  של  משמעותי 

העור וביצוע תהליכים פעילים להאטת תהליכי 

ההזדקנות. כדי לשמור על מראה טבעי ומעודן. 

ד״ר אגוזי מתמקדת בטיפולים האסתטיים האפקטיביים והבטוחים ביותר:
פילינג רפואי - קילוף עור במספר דרגות, לטיפול במגוון תופעות - כתמי פיגמנטציה, אקנה, 

שיפור קמטוטים וחידוש מראה העור.

העיניים.  ובצידי  הגבות  בין  המצח,  באזור  ההבעה  קמטי  של  עידון   - בוטוקס   הזרקות 

מומלץ להתחיל בגיל מוקדם כדי למנוע העמקה וחריטת קמטים בעור.

מילוי קמטים בחומצה היאלורונית - חומר טבעי המצוי בעורנו, המסייע לחידוש מרקם העור, 

למילוי קמטים, לעיצוב ועיבוי שפתיים ולפיסול הפנים.

חוטים רפואיים – הפתרון האולטימטיבי לשיפור מרקם העור, וכן להרמה, מיצוק ומתיחה של 

אזור הגבות, הלחיים, קו הלסת והצוואר - ללא צורך בניתוח. 

טיפולי אסתטיקה בקדמת הטכנולוגיה

לקביעת פגישת ייעוץ לאיבחון דיגיטלי: 
    www.drellaegozi.co.il         drellaegozi    053-9900313
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מדבריי ד"ר אלה אגוזי: 
לאשה מטופחת יש דרייב להגיע הכי רחוק 

שאפשר, ומי שסובב אותה מתרשם מהאנרגיות 
ומהבטחון שהיא מקרינה!.

 ד"ר אלה אגוזי - ריינמן
מומחית לרפואת עור ובעלת קליניקה לרפואת עור אסתטית.


