
 פרויקט ייחודי המסקר נשות עסקים משפיעות ומובילות בתחומן בישראל, 
  בראיון אישי על הדרך שעשו להצלחה. 

עורכת ומפיקה: שוש רוטנברג 

בר כילדה, נמשכתי לתחום היופי, תמיד רציתי לשדרג את כ
הלוק של הבובות בחלונות הראווה והשקעתי שעות רבות 
בניסיונות להתאפר, במדידת בגדים ובשלל תסרוקות. 
בדייט  עבודה,  בראיון  להצליח  שבשביל  גיליתי,  השנים   במהלך 
ואו בתחום החברתי, אנו קודם כל צריכות להרגיש טוב עם עצמנו 

ולהיראות במיטבנו.
באופן טבעי, בחרתי לתרגם את התשוקה שלי למקצוע: מומחית 
לרפואת עור ולאסתטיקה רפואית, בוגרת הטכניון ובית החולים 

רמב"ם בחיפה.
את  אסתטית,  עור  לרפואת  שלי  בקליניקה  נפגשות  כשאנחנו 
מקבלת פתרון רפואי בהתאמה אישית )ללא התערבות כירורגית 

פולשנית( - המעניק לך את התוצאות המרשימות ביותר. 
בעיניי, לאשה מטופחת וייצוגית שמחייכת אלייך מן המראה יש את 
הדרייב להגיע הכי רחוק שאפשר, וכל מי שסובב אותך מתרשם 

מהאנרגיות ומן הביטחון שאת מקרינה.

מהי ייחודיות השירות שאת מעניקה ללקוחותייך?
3 הדברים המרכזיים מהם נהנים לקוחות הקליניקה שלי הינם:

- כמומחית לרפואת העור אני מקפידה   SKIN SPECIALIST
על אבחון עור אנטומי ופיזיולוגי מדוייק, לפני תחילת הטיפול, כך 

ניתן לשלב מראה מטופח עם עור בריא.
ESTHETIC VISION – את מקבלת המלצות טיפוליות בהתאמה 
אישית – סוג הטיפול, החומרים הרפואיים ומינונם, נבחרים בראייה 

אסתטית של שדרוג הלוק שלך.
כל  קודם  אני  הטיפולים,  ביצוע  לפני   -  NATURAL LOOK

מתנסה בעצמי, על מנת להבטיח לך את התוצאות שרצית. 

מהם הטיפולים המומלצים כיום בתחום האסתטיקה?
האסתטיקה הרפואית נועדה לשיפור משמעותי של מראה העור, 
תהליכי  להאטת  פעילים  תהליכים  וביצוע  העור  מרקם  חידוש 
ומעודן, אני מתמקדת  מראה טבעי  ההזדקנות. כדי לשמור על 

בטיפולים האסתטיים האפקטיביים והבטוחים ביותר:

• פילינג רפואי - קילוף עור במספר דרגות, לטיפול במגוון תופעות 
וחידוש מראה העור. כתמי פיגמנטציה, אקנה, שיפור קמטוטים 
• הזרקות בוטוקס - עידון קמטי הבעה באזורי המצח, בין הגבות 
העמקה  למניעת  מוקדם  בגיל  להתחיל  מומלץ  עיניים.  וצידי 

וחריטת קמטים בעור.
• מילוי קמטים בחומצה היאלורונית - חומר טבעי המצוי בעורנו, 
שפתיים  לעיצוב  קמטים,  למילוי  העור,  מרקם  לחידוש  המסייע 

ולפיסול הפנים.
• חוטים רפואיים  – הפתרון האולטימטיבי לשיפור מרקם העור 
וכן להרמה, מיצוק ומתיחה של אזור הגבות, הלחיים, קו הלסת 

והצוואר - ללא צורך בניתוח.  

מה את אוהבת לעשות ברגעי הפנאי?
עושה  קבועה:  גופנית  פעילות  גם  כוללת  שלי  הטיפוח   שגרת 
הליכות עם התינוק שלי בעגלה )מומלץ גם בריאותית וגם לבונדינג 

עם הילד שלך( ושיעור זומבה אחת לשבוע. 
מעבר לשעות העבודה בקליניקה, אני  מפיצה את בשורת הטיפוח 
ובעבודתי  רפואית,  אסתטיקה  על  מרתקות  הרצאות  במסגרת 

כמנהלת פורום רפואה אסתטית בפורטל תפוז. 

השאיפה המקצועית שלי לעתיד
אימהות,  גם  התחומים:  כל  בין  לג'נגל  מאתנו  מצפים   כנשים, 
מתכננת  מתוקתק.  בית  וגם  מתוחזקת  זוגיות  גם  קריירה,  גם 
הרבה  עם  שלי,  ההצלחה  סוד  את  ללקוחותיי  להעניק  להמשיך 
תשומת לב וליווי אישי, ולהתעדכן בטכנולוגיות החדשניות בתחום 
וכנסי אסתטיקה  במסגרת השתלמויות   - הרפואית  האסתטיקה 

רפואית בינלאומיים. 
בנוסף, בקרוב תתחדש הקליניקה שלי במכשור מתקדם לחידוש 
מיטבי של מראה העור )קופרוז, פיגמנטציה, צלקות אקנה וחידוש 

העור(. 
למה? כי באמת חשוב לי להעניק לעוד המון נשים תחושת נשיות 

וסיפוק במציאות החיים המאתגרת. 

ספרי לי קצת על עצמך?
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 ד"ר אלה אגוזי - ריינמן
מומחית לרפואת עור ובעלת קליניקה לרפואת עור אסתטית

 בקליניקה שלי לרפואת עור אסתטית, 
את מקבלת פתרון רפואי בהתאמה אישית המעניק 

לך את התוצאות המרשימות ביותר.
 לאשה מטופחת יש דרייב להגיע הכי רחוק שאפשר, 

ומי שסובב אותה מתרשם מהאנרגיות ומהבטחון 
שהיא מקרינה!
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