
Anti-Aging

Revistă de informare estetică şi anti-aging 17

Poate pe bună dreptate se spune că vârsta unei 
persoane se poate aprecia corect dacă ne uităm la mâini. 
Probabil că în acest moment tocmai aţi făcut-o!  Poate 
că este adevărat acest lucru, deoarece majoritatea 
dintre noi ne îngrijim faţa, decolteul şi poate uităm de 
mâini. Oricum aspectul mâinilor e condiţionat şi de alţi 
factori foarte importanţi în afară de vârsta, cum ar fi: 
profesia sau factorii de mediu (expunerea la substanţe 
toxice etc.)  expunerea la soare sau chiar traumatismele 
suferite (cicatrici) la nivelul mâinilor care sunt foarte 
expuse. 

O mână îmbătrânită este o mână cu o piele mai 
subţire, cu pete pigmentare, cu o vizibilitate mai 
mare a venelor dosului mâinii, cu o evidenţiere mai 
mare a spaţiilor interosoase şi cu o piele cu o textură 
şi tonus pierdut. Astăzi, tratamentele de rejuvenare 
sunt combinate: lumina intens pulsată (pigment), 
chirurgia venelor (vene), transfer de grăsime la nivelul 
dosului mâinilor (textură, spaţii interosoase), injectare 
cu  acid hialuronic (spaţii interosoase) dar să nu uităm 
mezoterapia cu ace. 

Metoda rapidă, fără disconfort foarte mare (ace 
subţiri), mezoterapia cu ace dă pielii ceea ce are nevoie 
- vitamine, aminoacizi, acid hialuronic pentru a se 
revitaliza, şi de aceea unii, pe bună dreptate denumesc 
aceste injectări ca biorevitalizatoare pentru piele.  Un 
produs utilizat cu mare succes este cel al companiei 
Solartium denumit Jalupro care conţine acid hialuronic 
şi aminoacizi. Se injectează o dată pe săptămână, 
timp de 4 săptămâni, punctiform, sub forma unor 
microinjecţii cu un ac foarte fin. Dă rezultate uimitoare 
după această perioadă, efectele de reîntinerire ale pielii 

se văd, existând o îmbunătăţire a texturii pielii, constând 
într-o piele mai fermă, mai fină şi mai luminoasă, 
acest efect menţinându-se 3-4 luni de la injectare, 
prin stimularea sintezei de colagen. Microinjectările se 
efectuează fără anestezie sau cu anestezie topică prin 
aplicarea unei creme anestezice înainte cu o oră de 
procedură. 

Roşeata post-injectare durează de la câteva ore 
până la o zi în funcţie de sensibilitatea pielii. Vestea 
bună este că acest tratament poate fi dublat de o 
cremă cu acid hialuronic - Proglyme, aplicată între 
aceste şedinţe (acasă), fapt care face ca rezultatul 
să fie remarcabil şi să dureze. Şi pentru că nu numai 
tratamentul extern al pielii este important ci şi cel 
intern, compania Solartium inovează şi propune un 
regim anti-aging complet de rejuvenare a mâinilor prin 
adăugarea unui  produs buvabil - Proglyme flacoane 
buvabile, care aduce prin aport intern nutrientele 
(aminoacizi esenţiali) de care pielea are nevoie pentru a 
se regenera şi reîntineri prin sinteza de colagen nou.  

Combinaţia dintre biorevitalizarea pielii - prin 
injectarea produsului -  Jalupro, aplicarea unui produs 
dermatocosmetic cu acid hialuronic - Proglyme  dar şi 
administrarea internă a unor soluţii buvabile - Proglyme 
constituie o reţetă completă anti-aging oferită de 
această companie inovatoare pentru rejuvenarea 
mâinilor, dar cu aplicabilitate şi la nivelul altor zone cum 
ar fi faţa sau decolteul. 

NEW
SRejuvenarea mâinilor...  

O metodă simplă!


