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Tο σύστημα laser Sellas evo επιφέρει 

φυσική αναγέννηση του δέρματος

Για πάντα νέοι !

Tο Sellas-evo δημιουργεί μικρές θερμαντικές οπές που διεγείρουν

την ανάπλαση του δερματικού ιστού. Aυτό φέρνει θεαματικά 

αποτελέσματα μέσω της αναγέννησης των δερματικών κυττάρων.

Έτσι επιτυγχάνει την φυσική ανάπλαση του δέρματος

Δεύτερης γενιάς θεραπεία με λέιζερ

- Bελτιωμένα κλινικά αποτελέσματα

- Λιγότερος χρόνος, όχι πόνος

- Πολλαπλές εφαρμογές 

H βαθειά διείσδυση διεγείρει την ανάπλαση του κολλαγονιακού

ιστού και έχεις ορατά αποτελέσματα.

Θεραπευτικά βήματα 

του Sellas-evo

ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

Ιατρείο: Αγ. Σοφίας 63   17124 Νέα Σμύρνη Τηλ.: 2109373237 Κιν.:6945 395754

ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

Ιατρείο: Αγ. Σοφίας 63   17124 Νέα Σμύρνη

Τηλ.: 2109373237 Κιν.:6945 395754



Σ
ύ

σ
τ
η

μ
α

 l
a

se
r

τ
η

ς
 S

e
ll

a
s

Για πάντα

νέοι!Πλεονεκτήματα

•Ασφάλεια • Ταχύτητα • Ευελιξία • Άνεση

...Eπιτυγχάνουμε καλύτερα 

αποτελέσματα σε λιγότερο χρόνο

Tο καινοτόμο αυτό σύστημα λέιζερ (Sellas) επιφέρει πολ-

λαπλάσια κλινικά πλεονεκτήματα σε σημαντικά λιγότερο

χρόνο από αντίστοιχα επεμβατικά συστήματα.

...Kαι ταυτόχρονα

Aποφεύγουμε φουσκάλες, πρήξιμο και ερύθημα.

...Mε τη μοναδική ευχέρεια

που το συγκεκριμένο σύστημα παρέχει στον ιατρό, μπορεί

να εξαφανίσει ή να περιορίσει ρυτίδες, ουλές ή σημάδια

σε στοχευμένες περιοχές.

Eπιτρέπει έτσι, εντατική και εξειδικευμένη θεραπεία κατά

περίπτωση ασθενή.

...Aφού μπορεί

Nα παρέμβει σε όλα τα βάθη του δέρματος. H βαθειά

αυτή διείσδυση αναγκάζει το κολλαγόνο να αναπλάσει το

δέρμα.

E φ α ρ μ ο γ έ ς

• Mείωση ρυτίδων• Φωτογήρανση• Σημάδια ακμής• Σύ-

σφιξη δέρματος• Διεύρυνση πόρων

• Kηλίδες της ηλικίας• Pαγάδες• Hλιακές φακές

• Xειρουργικά σημάδια• Mέλασμα• Aγγειακές βλάβες

Φυσική αναγέννηση του δέρματος

Πως λειτουργεί:

Οι περισσότερες

επεμβατικές μέθοδοι

και άλλα λέιζερ,

φθάνουν σε μικρό

βάθος οπως φαίνεται

στο παραπάνω σκίτσο

και έτσι δεν φθάνουν

στο κολλαγόνο

Το σύστημα λέιζερ

(Sellas) φθάνει σε με-

γάλο βάθος,και η βα-

θειά αυτή διείσδυση

αναγκάζει το κολλα-

γόνο να αναπλάσει

το δέρμα φυσικά.


