
20aastaselt on naisel nägu, mille an-
dis talle loodus, kuid milline on väli-
mus 50aastaselt, sõltub juba endast. 
sellest, millises vanuses milliseid ilu-
protseduure eelistada, rääkisid eesti 
suurima ilukliiniku vipmedicum arstid 

– terapeut-kosmetoloog anastasia 
Šananina ja nahaarst-kosmetoloog 

nikolai pisarev.
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Kaunitari 
reeglid

VANUS 20+

selles vanuses on tähtis pöö-
rata tähelepanu näonaha pu-
hastamisele ja niisutamisele. 
just siis on aktuaalne ka akne 
ravi ning tänapäeva tehnoloo-
gia aitab kiirelt ja ohutult la-
hendada seda probleemi ka 
laserraviga. 

„sellises noores eas ei tee me 
kunagi ettepanekut kasutada 
„raskeväge”,” lisab nikolai pi-
sarev. „meie teenuste arsenalis 
on olemas suurepäraseid ja 
täiesti ohutuid kergeid protse-
duure, mille eesmärgiks on eel-
kõige naha puhastamine ja 
jume parandamine. jutt käib 
mitmesugustest hooldusprog-
rammidest. esimese asjana on 
tähtis tulla spetsialisti juurde 
konsultatsioonile, et saaksime 

koostada individuaalse naha-
hooldusprogrammi.”

to-do protseduurid
•	 hydra Facial programm 

probleemsele tsoonile
•	 näohooldused
•	 laserravi

VANUS 25+

„pärast 25. eluaastat pöörame 
kogu tähelepanu naha vanu-
seliste muutuste ennetamisele,” 
jutustab anastasia Šananina. 
„injektsioonilistest meetodi-
test täidavad seda ülesannet 
mesoteraapilised multivitamii-
nikokteilid, mis suurepäraselt 
värskendavad jumet. mõnedel 
juhtudel, näiteks siis, kui patsient 
palju päevitab või suitsetab, on 
näidustatud biorevitalisatsioon 

– naha küllastamine hüaluroon-
happega, sest nahk kaotab 
seda palju kiiremini. turgor vä-
heneb, tekivad esimesed kort-
sukesed. ilusüstid selles vanuses 
kõigile näidustatud ei ole. meil 
on suurepäraseid aparaatseid 
meetodeid. Üks neist on kuu-
lus ameerika protseduur Hyd-
raFacial, mille abil saab mitte 
ainult efektiivselt nahka puhas-
tada ning aidata vabaneda 
aknest ja suurenenud poori-
dest, vaid ka parandada jumet, 
eemaldada peeneid kortsukesi 
ning muuta nahka pringimaks. 
toimet on märgata juba pärast 
esimest protseduuri. Üha tiheda-
mini kuuleme klientidelt taga-
sisidet, et nad peavad kasuta-
ma vähem jumestuskreeme ja 
teisi maskeerivaid tooteid, sest 
nüüd on neil ideaalne ühtlane 
jume.”

hooldused 

alates 

44 €
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tamise programmid, mis 
arvestavad patsiendi eluviisi 
ja naha seisundit. enamikul 
juhtudest hõlmavad need 
ka näoovaali pinguldamist. 
selle eesmärgi täidavad häs-
ti spetsiaalsed niidid, mis on 
imenduvad ja täiesti ohutud. 
kuigi me kasutame neid ak-
tiivselt ka nooremate puhul, 
on see protseduur vägagi 
näidustatud neljakümnenda-
tes aastates patsientidele, kui 
näo alumise kolmandiku koed 
hakkavad märkimismäärselt 
alla vajuma. kudede tõstmi-
ne niitide abil on tänapäeval 
suurepäraseks alternatiiviks 
näo kirurgilisele tõstmisele. 
äärmiselt oluline on säilitada 
individuaalsus! ma ei pool-
da ebaloomulikkust,” räägib 
anastasia Šananina. 

to-do protseduurid
•	 mesoniidid
•	 täitesüstid
•	 plasmateraapia

VANUS 50+

„selles vanuses patsientide 
puhul pöörame erilist tähele-
panu nende ootustele,” rää-
gib nikolai pisarev. „kui naine 
pöördub meie poole esimest 
korda ja ta pole kunagi varem 
aparaatseid noorendamis-
meetodeid kasutanud ega 
ilusüste teinud, ning tegemist 
on väljakujunenud vanadu-
silmingutega, siis oleks ekslik 
arvata, et abi saab mingist 
ühest võluprotseduurist. siin 

to-do protseduurid
•	 mesoteraapia
•	 biorevitalisatsioon
•	 hydra Facial 

koorimine

VANUS 30+

„kolmekümnendates aastates 
patsientide puhul hakkame 
kasutama aktiivselt injekt-
sioonilisi meetodeid nagu 
botuliinteraapia, et kaotada 
miimikakortse ja hoida ära 
nende süvenemist, ning täi-
tesüstid, et tekitada volüümi 
ja täita nina-suuvolti,” räägib 
nikolai pisarev. „kui klient pole 
injektsioonideks veel valmis, 
aitab suurepäraselt kõigi meie 
klientide poolt armastatud 
endosfääriteraapia. protse-
duuril ei ole vastunäidustusi, 
see parandab naha mikrotsir-
kulatsiooni ja tõstab kudesid. 
pärast kuuri läbimist näoovaal 
pinguldub, topeltlõug vähe-
neb ja peened kortsud silene-
vad. kui regulaarselt kosmeto-
loogi külastada, on võimalik 
säilitada noorust ja ilu pikaks 
ajaks ning küpses eas ei teki 
vajadust mingite radikaalsete 
meetodite järele.”

to-do protseduurid
•	 endosfääriteraapia näole
•	 botuliiniteraapia

VANUS 40+

„pärast 40. eluaastat koosta-
me spetsiaalsed ilu taas-

hydra 

Facial 

näohooldus 

alates 

55 €

endospheres 

therapy näole 

alates 

34 €

mesoniidid 
1 tk 

alates 

39 €

läheb tarvis kompleksset lä-
henemist. botuliintoksiini süs-
tid „avavad silmad” ja siluvad 
sügavaid kortse, noorendavad 
kaela. hüaluroonhappe baasil 
valmistatud täiteained taasta-
vad volüümi ning spetsiaalsed 
niidid pinguldavad nägu ja 
muudavad kontuurid selge-
maks. biorevitalisatsioonikuur 
niisutab nahka, parandab ju-
met ja turgorit. hydraFacial an-
ti-age programm parandab 
näonaha toonust.

to-do protseduurid
•	 aptos niidid 
•	 operatsioonivaba  

kontuurplastika
•	 hydraFacial anti-age  

programm

naine võib olla hurmav igas 
vanuses. säilitades indivi-
duaalsuse ja omapära, aita-
me neiudel ja naistel püsida 
mitte ainult kaunite, vaid ka 
õnnelikena.

Broneeri aeg  
konsultatsioonile  
telefonil 6590 231

www.vipmedicum.ee
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