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ε το πέρασμα των χρόνων το πρόσωπο 
χάνει το κολλαγόνο και την ελαστίνη 
του με  αποτέλεσμα την πτώση των 
χαρακτηριστικών του. Η απώλεια 
του όγκου και της ελαστικότητάς  του 
συνεπάγεται τη δημιουργία ρυτίδων, 

γραμμών και πτυχώσεων στο δέρμα. Το Liquid face 
lift είναι μια τεχνική στην οποία χρησιμοποιούνται 
ενέσιμα υλικά προχωρημένης τεχνολογίας  προκειμένου 
ν’ ανορθωθούν τα χαρακτηριστικά του προσώπου. 
Με τη μη επεμβατική αυτή μέθοδο μπορούμε να 
επιτύχουμε εξάλειψη των ρυτίδων και των πτυχώσεων 
του δέρματος,  ήπια ανόρθωση μερικών ή συνολικών 
χαρακτηριστικών του προσώπου και αποκατάσταση του 
φυσικού περιγράμματός του. 
Κάποιοι ασθενείς επιδιώκουν μέσω του Liquid face 
lift την ανόρθωση όλου του προσώπου,  ενώ άλλοι 
τη βελτίωση του περιγράμματος και την ανόρθωση 
συγκεκριμένων μόνο χαρακτηριστικών. Έτσι, τα 
σημάδια του χρόνου «καμουφλάρονται», χωρίς ν’ 
απαιτείται η ανατοποθέτηση των ιστών χειρουργικά. Το 
Liquid face lift συνίσταται στη χρήση ενέσιμων υλικών, 
όπως το υαλουρονικό οξύ σε συνδυασμό με botox. 
Καλό είναι να προτιμάται η χρήση ενέσιμων υλικών 
δεύτερης γενιάς, τα οποία προσφέρουν πιο μακροχρόνια 

Εδώ και τρεις μήνες ιδρύσαμε στη Θεσσαλονίκη, 
έχοντας κατά νου τα αμερικανικά πρότυπα, την 
Ιατρική Εταιρεία Αισθητικής Χειρουργικής και 
Εφαρμογών Laser “Surgical Artistry”, με σκοπό την 
παροχή ολοκληρωμένων και υψηλών υπηρεσιών 
αισθητικής ιατρικής και  φροντίδας. Έχουμε πάντα 
υπόψη μας τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες 
και σεβόμαστε  τον ασθενή. Ερχόμαστε κοντά στις 
ανάγκες του και γινόμαστε ανταγωνιστικοί όσον 
αφορά το κόστος και την ασφάλεια των υπηρεσιών 
μας. Θέλοντας να γνωριστούμε, σας προτείνω κάτι  
που θα σας χαρίσει τη χαμένη φρεσκάδα και θα σας 
προσφέρει μια θεαματική ανανέωση την περίοδο 
των γιορτών, το πρωτοποριακό Liquid Lift. 

Liquid Lift 

Info

M
αποτελέσματα σε σχέση με αυτά της πρώτης. Ουσιαστικά, 
τα ενέσιμα υλικά συμβάλλουν στην αποκατάσταση 
του χαμένου όγκου του προσώπου και βοηθούν τον 
οργανισμό ν’ αναπαράγει κολλαγόνο.   Καλύτεροι 
υποψήφιοι για τη μέθοδο αυτή είναι οι ασθενείς που 
δε χρειάζονται ακόμα χειρουργικό face lift, διότι σε 
κάποιες περιπτώσεις η βλάβη είναι τόσο εκτεταμένη 
που αυτή η μέθοδος δε θα δώσει ικανοποιητικό 
αποτέλεσμα, όπως, για παράδειγμα, στη χαλάρωση της 
περιοχής του λαιμού. Απευθύνεται, λοιπόν, σε πρόσωπα 
τα οποία δεν έχουν υποστεί μεγάλες  αλλοιώσεις απ’ 
το πέρασμα του χρόνου, καθώς καμία μη επεμβατική 
μέθοδος δεν μπορεί να υποκαταστήσει ένα face lift. 
Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που το αποτέλεσμα 
ανταγωνίζεται ένα face lift, αλλά αυτό είναι κάτι που 
μόνον ο γιατρός μπορεί να το διαπιστώσει  μετά από 
την εξέταση του ασθενούς. Το κόστος της θεραπείας 
κυμαίνεται από 250 - 400 ευρώ. 
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Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής. 
Σήμερα, ζει κι εργάζεται  κυρίως στη Θεσσαλονίκη, ενώ μοιράζει τον χρόνο 
του ανάμεσα στη Ρώμη και το Λονδίνο όπου  εκπαιδεύεται κι εργάζεται 
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Info: Surgical Artisty M.P.C.: Μητροπόλεως 43, 6ος όροφος, 
τηλ. 2315511112,  www.surgicalartistry.gr


