על שיטת "הטיפול המשולש" של ד"ר גוברין

Step 1
סרום טיפולי Skin Tec. 1- Treatment Serum
זהו סרום מרוכז ביותר ובו חומרים פעילים המחדשים תאים ומעודדים יצור אינטנסיבי של אלסטין
וקולגן .בנוסף ,הסרום מרגיע את העור ומפחית גירויים ותורם למניעת תופעות הלוואי (סימני מתיחה -
 )Stretch Marks, Striaהעלולים להופיע עקב המתיחה המיידית של העור לאחר ניתוח הגדלת חזה.
הוראות
יש להשתמש בסרום ביום הניתוח ובימים שלאחר מכן למשך כחודש.
יש לקחת טיפה מהטפטפת ,רצוי לאחר המקלחת ולמרוח על כל שד ,לא על התפרים.
יש לחכות כמה דקות עד שתהיה ספיגה מלאה .לאחר מכן יש לשים את החזייה שהומלצה ע"י ד"ר גוברין.
יש לבצע הוראות אלה פעמיים ביום למשך חודש ימים.

Step 2
Scar Tec. - Skin Care For Scar Softening Treatment
קרם לריכוך צלקות בעור
קרם פעיל המסייע בריפוי מהיר של צלקות על ידי יצור קולגן במבנה מרושת ומאורגן.
בנוסף לחומרים הפעילים המעודדים ריפוי ,יש בקרם חומרים אנטיספטיים  -אנטי דלקתיים.

הוראות
יש למרוח על התפרים באזור הניתוח מיד לאחר הורדת הפלסטרים.
המריחה נעשית בעזרת מקלון מריחה חד-פעמי המצורף לערכה.
יש למרוח את הקרם במשך חודש ,פעמיים ביום  -בבוקר ובערב ,רצוי לאחר מקלחת.

Step 3
Skin Tec. 3 - Rich Continuous Skin Treatment
טיפול עשיר משמר לעור
קרם מרוכז עם חומרים פעילים המיועד להמשך שמירה על איכות העור ושמירת האלסטיות שלו.
הוראות
יש להתחיל ולהשתמש בקרם רק כחודש לאחר הניתוח ורק לאחר הפסקת השימוש בסרום הטפולי.
למרוח על עור השדיים ולעסות קלות .רצוי לאחר מקלחת.

במקרה של ניתוח הרמת חזה או הקטנת חזה

רק לאחר הורדת כל הפלסטרים מאזור הניתוח ,יש להשתמש ב .Scar Tec-וב.Skin Tec. 3-
שיטת הטיפול המשולש של ד"ר גוברין מיועדת לנשים שעברו ניתוחים בחזה.
בפיתוח הסדרה יש הקפדה על איכות ומינון החומרים הפעילים המתאימים לאזור זה של הגוף.
סידרת הטיפול המשולש של ד"ר גוברין יוצרה למענך ,יש להקפיד על ההוראות המצורפות באופן מדויק.
לרכישה נא ליצור קשר עם המרפאות.

