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του γέλιου γύρω από το στόμα, 
καθώς και το περίγραμμα του 
προσώπου. Παράλληλα, διευ-
ρύνεται και λειαίνεται το πε-
ρίγραμμα των ματιών και του 
στόματος, που με την πάροδο 
του χρόνου συρρικνώνονται 
και συσσωρεύονται ρυτίδες, 
δίνοντας μια φρέσκια εμφά-
νιση στο πρόσωπο. Επίσης, 
είναι μια άριστη τεχνική για 
τη μείωση του εύρους των 
πόρων και τη γενικότερη 
βελτίωση της ποιότητας της 
επιδερμίδας. Αποτελεί την 
ιδανική λύση για τα άτομα 
που θέλουν να επέμβουν 

διακριτικά στο πρόσωπό τους, 
χωρίς να γίνει αντιληπτό στους 

γύρω τους (βλέπε εφέ μάσκας), 
κάνοντάς την ιδιαίτερα αγαπητή 

σε άτομα που απλά θέλουν να 
φαίνονται πιο ξεκούραστοι, διατη-

ρώντας τις εκφράσεις του προσώ-
που τους. Επιπλέον, συνιστάται ως 

επί το πλείστον για το ότι είναι ασφα-
λής, καθώς είναι μη επεμβατική και 

κατάλληλη για όσους φοβούνται τα χειρουργεία 
και θέλουν να αποφύγουν το νυστέρι. 
Η μέθοδος του ΜesoBotox εφαρμόζεται κατά 
μέσο όρο κάθε εξάμηνο. Ανάλογα με τις προσω-
πικές ανάγκες του ασθενή, το χρονικό διάστημα 
μπορεί να κυμαίνεται από 4 έως 8 μήνες. Τα απο-
τελέσματα είναι ορατά άμεσα, όπως και ο χρόνος 
αποθεραπείας, αφού το φάρμακο εγχύεται με 
μικρά ανεπαίσθητα τσιμπήματα που δεν αφήνουν 
σημάδια. Μπορείς δηλαδή να φύγεις αμέσως από 
το ιατρείο και να επιστρέψεις στις καθημερινές 
σου δραστηριότητες. Το κόστος κάθε συνεδρίας 
κυμαίνεται στα €150 - €200 και εξαρτάται από το 
μέγεθος των περιοχών που εφαρμόζεται.

ΑΠΟ ΤH MΑΡΙΑ ΜΩΡΑΪΤΗWorldPlastic 

Eίναι μια άριστη τεχνική για τη μείωση του 
εύρους των πόρων και τη γενικότερη βελ-
τίωση της ποιότητας της επιδερμίδας.

Τα αποτελέσματα είναι ορατά άμεσα και ο 
χρόνος αποθεραπείας ελάχιστος.✱ Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και τις πληροφορίες

την πλαστικό χειρουργό Βίλλυ Ροδοπούλου.
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Η μέθοδος του 
MesoBotox 
εφαρμόζεται 

κάθε εξάμηνο. 

ΠΛΑΝΗΤΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ!
Τέλος στο εφέ μάσκας!

ΜesoBotox

Τ
ο ΜesoBotox είναι η πιο νέα 
τεχνική εφαρμογής botox, 
που εγγυάται ακόμα πιο φυσι-
κό αποτέλεσμα στην περιοχή 
του προσώπου και του λαιμού. 
Η ανανέωση που επιτυγχάνεται 
στο πρόσωπο και στο λαιμό με 

το MesoBotox είναι διακριτική και πολύ φυσική, μιας 
και διατηρείται η εκφραστικότητα και αποφεύγονται 
τα υπερβολικά και αντιαισθητικά αποτελέσματα – 
όπως πρόσωπα ακινητοποιημένα, το λεγόμενο εφέ 
μάσκας. Το ζητούμενο στη συγκεκριμένη μέθοδο 
είναι να προφυλάξει και να μην αλλοιώσει, όσο αυτό 
είναι δυνατό, την κίνηση των μυών του προσώπου. 
Γι’ αυτό άλλωστε είναι μια τόσο νέα και εξειδι-
κευμένη τεχνική που στο εξωτερικό συνιστάται η 
εφαρμογή της μόνο από έμπειρους και γνώστες 
της τεχνικής γιατρούς.
Για να επιτευχθεί ένα φυσικό αποτέλεσμα, χρη-
σιμοποιείται το ίδιο φάρμακο σε διαφορετική 
βάση και ποσότητα απ’ ό,τι συνήθως. Δηλαδή, 
δεν εστιάζει να ακινητοποιήσει το μυ σε μια 
προηγούμενη θέση που είχε πριν φτάσει στο 
σημείο της χαλάρωσης, αλλά λειτουργεί 
πολυεπίπεδα. Η διαφορά έγκειται στο ότι 
γίνεται χρήση διαφορετικών αραιώσεων 
του φαρμάκου και έγχυσής του σε δια-
φορετικά επίπεδα, ώστε η δράση του 
να είναι πιο εκλεκτική, ανάλογα με το 
είδος του μυ που θέλουμε να χαλα-
ρώσουμε –π.χ., αν είναι μεγαλύτε-
ρος ή μικρότερος, επιφανειακός 
ή σε πιο βαθιές στοιβάδες. Είναι 
δηλαδή μια άκρως εξατομικευ-
μένη μέθοδος, σύμφωνα με τις 
πολύ προσωπικές ανάγκες του 
ατόμου που θα την επιλέξει.
Ενδεικτικά, το ΜesoBotox 
μπορεί να εφαρμοστεί στις λε-
γόμενες «δύσκολες περιοχές» 
του προσώπου, όπως οι γραμ-
μές στα μάγουλα που επεκτεί-
νονται από το πόδι της χήνας 
προς τα κάτω, οι γραμμές 


