
  

״

כשאישה מטופחת וייצוגית ״
 מחייכת אלייך מהמראה, 

את מקרינה לסביבה ביטחון 
 ויש לך דרייב 

להגיע הכי רחוק שאפשר 
)ד"ר אלה אגוזי ריינמן(

 5 הטיפולים המומלצים
למראה טבעי ומטופח
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״מה שאת רואה במראה, הוא רק חלק ממה שהעור שלך רוצה לספר לך. האסתטיקה הרפואית 
נועדה לשפר באופן משמעותי את מראה העור, לחדש את מרקם העור ולבצע תהליכים פעילים 

להאטת תהליכי ההזדקנות״ אומרת ד״ר אלה אגוזי ריינמן.
הטיפולים בקליניקה נערכים באמצעות חומרים מובחרים וציוד מתקדם, לרבות מכשיר בטכנולוגיית 
לייזר, המעניק טיפול מקצועי לחידוש והצערת מרקם העור: מזעור קמטוטים, טשטוש צלקות, 
מזעור קופרוז, עידוד ייצור קולגן ואלסטין בעומק העור, הבהרת פיגמנטציה )כתמי עור( ואף טיפול 

באקנה פעילה - ללא זמן החלמה. 
מתעדכנת  ריינמן  אגוזי  ד"ר  ביותר,  המקצועיים  הפתרונות  את  ללקוחותיה  להעניק  מנת  על 
בינלאומיים,  וכנסים  השתלמויות  במסגרת  הרפואית  האסתטיקה  בתחום  החדשניים  בטיפולים 

מנחה הדרכות מקצועיות לרופאים, וכן משמשת כמנהלת הפורום של פורטל תפוז.

על מה חשוב להקפיד באבחון העור? 
רב  מידע  אוגר  העור  החיצוני,  הפנים  עור ספציפיים משלה. מעבר למראה  אישה מאפייני  לכל 
פרמטרים:  למספר  בחלוקה  תלת-מימד,  בטכנולוגיית  אבחון  באמצעות  רק  לחשוף  ניתן   אותו 

סוג העור, גוון העור, מצב הפיגמנטציה ופריסת הקמטים - בהשוואה לגיל הביולוגי.

 אבחון מקצועי במצלמה ייחודית
בטכנולוגית תלת מימד 3D מעניק לך: 

 •  הדמיה תלת מימדית - לזיהוי מקור התופעה,  
      באמצעות פענוח עומק של שכבות העור.

•   תמונת מצב מקצועית – סריקת נפחים, 
        פיגמנטציה, נקבוביות העור, כלי דם וקמטים 

        בהשוואה לגילך ובגוון העור. 
•   טיפול רפואי מדוייק – בהתאמה למצב העור

     האמיתי ולקבלת התוצאות הרצויות.

רפואית,  ולאסתטיקה  עור  לרפואת  מומחית  ריינמן,  אגוזי  אלה  ד"ר 
ונגיש:  חדש  במיקום  מעוצבת  רפואית  קליניקה  אלו  בימים   משיקה 

מגדלי התאומים ברמת גן. 

הטיפולים האסתטיים האפקטיביים והבטוחים ביותר עבורך:

לקביעת ייעוץ מקצועי לרפואה אסתטית 
3D בטכנולוגיית

 זימון תורים: 053-9900313    קליניקה: 050-5542674

 מגדלי התאומים 2 ז'בוטינסקי 35 רמת גן

www.drellaegozi.co.il    drellaegozi@gmail.com 
    ד"ר אלה אגוזי ריינמן טיפולים באסתטיקה רפואית

 • פילינג רפואי - קילוף עור במספר דרגות, לטיפול במגוון תופעות - כתמי פיגמנטציה,
     אקנה, שיפור קמטוטים וחידוש מראה העור.

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


