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ુ   હવે �દંર દ�ખાવા માટ� 

ુ ુનહ� �કવવી પડ� વ� �ક�મત 



ુ�ક�ન ર��વીનેશન | બોટો�સ અને ફ�લસ� �ક�ન ટાઈટન�ગ એ�ટ� એજ�ગ ��ટમે�ટ

લેઝર �ક�ન ટાઈટન�ગ મીનીમલી ઈ�વસેીવ સારવાર છે � ઢ�લી 

પડ�લી �વચાને ��ુત કર� ચહર� ા, ગળા અને શર�ર પરની કરચલીઓ 

દ�ખાતી ઓછ� કર� છે.

તે ઉપયોગી છે

કરચલી | અયો�ય �ક�ન ટોન | ચહર� ા

ુુ�ીઓ અને ��ષો માટ�ની આદશ� વય ૩૦થી ૬૦ વષ�ની છે.

લેઝર �ક�ન ટાઈટન�ગની ���યા દદ� ર�હત ���યા છે.

એ�ટ� એજ�ગ એટલે વધતી વયની �વચા પર થતી અસરને ધીમી 

પાડવા, રોકવા ક� ઓછ� કરવા માટ�ની ���યા.  ��મથી લઈને પીલ ક� 

લેઝર �ધુી એ�ટ� એજ�ગ સારવારના ઘણા ં િવક�પો ઉપલ�ધ છે 

�યૂ��કાશથી ખરાબ થયેલ �વચાને �ધુાર� છે 

તે ઉપયોગી છે

- કપાળ (કપાળની �વચાને ��ુત કર� છે)

- �ખો નીચે (�વચાને �ડ� કર� ગાલની ઉપરની �વચાને ��ુત કર�   

છે)

ૂ-  ગાલ (સહજ�  ��ુત કર� પહોળા થઈ ગયેલા રોમિછ�ોને �ર કર� છે)

- ચહર� ાનો વ�ચેનો ભાગ અને જડ� ંુ(જડબાની આસપાસની લબડ�  

ગયેલી �વચાને �ધુાર� છે)

- ગ�ં (�વચાને ��ુત કર� કરચલીઓ ઓછ� કર� છે)

 

ુ�ક�ન ર��વીનેશન એટલે � ંુ?
ુલેઝર �ક�ન ર��વીનેશન નોન-ઈ�વસેીવ એ�થ�ેટક ��ટમે�ટ છે �ના �ારા 

ૂ�વચા પરના ડાઘ �ર કર� શકાય છે તેમજ કોલાજનના િનમા�ણને વધાર� 

છે �થી �વચાનો સમ� દ�ખાવ �દંુર લાગે છે.

તે કયા ઉપયોગી છે ?

કરચલી | ખીલના ડાઘ | પીગમે�ટ�શન | સન �પોટ

ટ�લા��એ��ટ�સીયા | અયો�ય �ક�ન ટોન

બોટો�સ

બોટો�સ એ એક �કારની સારવાર છે � ચહર� ા પરની ર�ખાઓ અને 

ૂ ુકરચલીઓને �ર કર� છે. બોટો�સ આજના સમયની સૌથી વ� �ચ�લત 

કો�મે�ટક સારવાર છે.

 

� ંુતેની કોઈ આડઅસર છે ?

બોટો�સ સ�ંણૂ�પણે �રુ��ત સારવાર છે. હા, સારવાર બાદ સોયને કારણે 

અસર��ત �વચા પર સહજ�  ઈ� �� ંુક� સો� �� ંુલાગે છે � થોડા 

સમયમા ંચા�� ંુ�ય છે. બોટો�સની લાબંાગાળાની પણ કોઈ આડઅસર 

નથી એટલે ક� �ય��ત �રંુત જ તેની રોજ�દ� �વનશલૈીમા ંપાછો ફર� શક� 

છે.

ફ�લસ�
ૃવધતી વય સાથ ે �વચા� ંુ�ા�િતક કોલાજન અને લવચીકતા ઓછ� 

પડતી �ય છે �થી �વચા �કૂ� અને પાતળ� બની �ય છે. વધતી વય 

સાથ ે�વચામાથંી ઘટતા હાઈ��રુોિનક એિસડને કારણે �વચા ઢ�લી પડ� છે 

અને તેમા ંર�ખાઓ અને કરચલીઓ પડવા લાગે છે. આ ઢ�લી પડ�લી 

�વચાને ડમ�લ ફ�લસ� વડ� ફર�થી ��ુત કર� ચહર� ાને ફર� એકવાર ��શ 

�વુાન �કુ આપવાની ���યા ફ�લસ� કહવ� ાય છે. આ ���યામા ંએક ��ૂમ 

ુસોય �ારા કરચલી ક� ઢ�લી પડ�લી �વચામા,ં �વચાની �દરતી �દંુરતા 

માટ� જ�ર� હાઈ��રુોિનક એિસડ દાખલ કરવામા ંઆવ ેછે.

ક�ટલા ંસેશ�સ જ�ર� છે ?

�વચાના �કાર પર આધાર�ત છે. 

સામા�ય ર�તે ��યેક િસટ�ગમા ં૩૦-૪૫ િમિનટનો સમય લાગે છે.

� ંુતેની કોઈ આડઅસર છે ?
ૃફ�લસ�ની કોઈ આડઅસર નથી. હાલની સારવારમા ં �વચામા ં�ા�િતક 

ર�તે જ જોવા મળતા હાઈ��રુોિનક એિસડ(એચએ)નો જ ઉપયોગ 

કરવામા ં આવ ે છે �થી તે પહલ� ાનંી સારવાર કરતા ં મહ�્�શ ે વ� ુ

�રુ��ત છે.


