Услуги и процедури во
ординација д-р Анчевски

ДЕРМАТОЛОГИЈА

Прегледи и консултации

- Дерматолошки преглед
- Алерголошки пеглед
- Конзилијарен преглед (со два или повеќе специјалисти)
- Консултација за естетски третмани на лице и тело
- Контролен преглед

Дерматолошка дијагностика
Компјутеризирана дерматоскопска дијагноза на
младежи и други промени на кожата
Дијагностика и третмани на проширени капилари и вени
-

артериски доплер

-

венски доплер

-

артериски и венски доплер

Биопсија со хистолошка верификација
Микроскопски преглед на габички
Трихограм - микроскопска дијагностичка метода
при опаѓање на косата
Алерголошки тестирања
-

епикутани тестови (PATCH тест)

-

интрадермално тестирање (SKIN-PRICK )

-

медикаментозен SCRACH тест

-

хипосензибилизација

Терапевски процедури
- i.m. инекција
- i.v. инекција
- инфузија
- локална анестезија
- i.d. | кеналог (за келоиди, за лузни и сл.)

Склерозирање на крвни садови
-

етоксисклерол

-

фоам техника

Лекување и третмани на акни и лузни од акни
Лекувањето на акните мора да биде спроведено, од стручно лице,
навремено и индивидуално прилагодено.
Ви предлагаме целосна тераписка програма за решавање на
проблемите на акне и лузни од акне

Лекување на хиперхидроза (прекумерно потење)

Експресија (третман) на молуски

Терапевски процедури

Терапија со R.F. (радио фреквенција)
-

папиломи (кожни израстоци)
руби хемангиоми (шери хемангиоми)
жуљеви и брадавици
ксантелазми
невуси без хистологија/со хистологија
терапија на кондиломи со R.F.

Криотерапија (терапија со течен азот)
- брз и безбеден третман во лекување на разни кожни промени

Лекување на габични инфекции на нокти со ласер

ЕСТЕТСКА
ДЕРМАТОЛОГИЈА

Третмани на лицето
Face lifting без скалпел
Убавината е лесна сложувалка во вистински раце

Медицинско чистење на лицето и детоксикација
Правилното чистење е прв чекор во добра и успешна дерматолошка грижа за лицето

Базични третмани
-

микродермоабразија со кристален пилинг

-

НОВО! JET PEEL

-

антиакне терапија

-

медицинско чистење на деколте

-

медицинско чистење на грб

Хидратација на лицето,
деколтето и усните
Терапии со различна длабочина и интензивност ја
хидрираат кожата од надвор и од внатре

-

НОВО! JET PEEL

-

Мезотерапија со хијалурон (1ml. Princess)

-

Хијалурон бустер (1 ml. Redensity 2)

-

PRP плазма терапија со хијалуронска киселина

-

хидратација на усни (Belotero balance, Redensity 2)

Подхранување и ревитализација
Мезококтели
и
регенерирачка
терапија
за
воспоставување баланс и живост на кожата на лицето

Основна терапија
-

НОВО! JET PEEL

Ревитализирачка мезотерапија
-

PRP | за лице и околу очи

-

мезотерапија

витаминска + хијалурон и

биоревитализација (лице, околу очи, врат и деколте)
-

Скинбустер | Juvederm Volite

PRP | за потхранување и

Обновување
Третмани за раширени пори, неизедначен тен, флеки, лузни
и брчки за посјајна и посовршена кожа на лицето

Основна терапија
-

НОВО! JET PEEL

Мезотерапии
-

PRP
PRP + хијалурон
PRP со DNA
PRP со MD Tissue

Хемиски пилинзи
-

TCA | површен, средно длабок и длабок пилинг

-

Ретинол површен пилинг

-

Гликолни површни пилинзи

-

PRX-T33 | длабок пилинг кој се применува преку цела година

Микронидлинг третмани

Дермaролер

Ласерски третмани – лице, врат, деколте, раце

-

Ербиум | ласерски ресурфејсинг (пори, брчки, лузни, флеки, затегнување)

-

DYE – PL| стимулирање на колаген, отстранување на флеки и капилари

-

Clear lift

-

Exilis

Третмани за црвенило и раширени капилари
-

DYE – PL ласер

-

R.F.

-

Бионик

-

Склерозацеја

Третмани за стеснување на проширени пори
-

микродермоабразија

-

дермaролер

-

хемиски пилинг

-

ербиум ласер

Превенција да не се отпушти кожата на
лицето
Колагено стимулирачка терапија за зголемување
цврстината и еластичноста на кожата

-

НОВО! JET PEEL

Микронидлинг
Дермаролер
Мезотерапија
-

Колагена мезотерапија со Гуна
PRP

Ласерски третмани
-

Clear lift - цело лице
Clear lift - врат и деколте
Clear lift - околу очи

-

Exillis - лице
Exillis - врат и деколте
Exillis - околу очи
Exillis - подбрадок
Erbium ласер

на

Неоперативна корекција на лице
Отстранување на грбката на носот и оформување на
лицевата контура до скоро единствено беше можно со
оперативен зафат, но денеска можна е неоператива
корекција.

Неоперативна корекција со хијалуронски филери
(Teosyal, Princess, Juvederm, Belotero)
и стимулативни филери (Radiesse и Sculptra), мезоконци
-

корекција на нос
дефинирање на лицевите јаболчници
хидратација и моделирање на усните

Лицева и околу очна регија
Бјути корекција на лицето и околу очната регија без скалпел

Мезотерапија
-

PRP
PRP + хијалурон
НОВО! RRS eyeS

Ласерски третмани
-

Exillis
Clear lift

Врат и деколте
Кои се решенијата за превенција на свисната кожа и
обновување на фотостаречка кожа
Ново! JET PEEL
Мезотерапија на врат и деколте
-

PRP
PRP + хијалурон
PRP со DNA
PRP со MD Tissue
PRP со витамини

Липолиза на подбрадок
-

комбинација на Exilis и мезотерапија

Хемиски пилинг
-

површен
средно длабок
длабок со 30% TCA
PRX-T33| длабок пилинг кој се применува преку цела година

Микронидлинг
-

дермaролер

Мезоконци

Ласери
-

DYE-PL ласер за фотоподмладување, отстранување на црвенило, флеки и

капилари
-

Erbium - за површен ресурфејсинг

-

Clear lift - длабока стимулација на колаген и зацврстување

-

Exillis – зацврстување и намaлување на масното ткиво на подбрадок

-

IR фоторејувенација

Неоперативна
корекција на лице
за отстранување на брчки; стимулирање на колаген и
зголемување на волумен, цврстина и еластичност на
кожата која е свисната.

-

ботокс

До пред неколку години зборот ботокс тивко се
кажуваше. Денес, ботоксот е еден од најприфатливите
неинвазивни третмани во естетската дерматологија,
а го користат повеќе милиони луѓе.

-

хијалуронски филери

(Teosal, Princess, Juvederm, Belotero)
Филерите освен за корегирање на брчки се користат за
зголемување на волуменот на усните и пополнување на
јаболчниците со што се постигнува младешки изглед.

-

стимулативни филери (Radiesse i Sculptra)

Радиесот е идеален начин да се обнови изгубениот
волумен на лицето со природен колаген. Стимулира
создавање на нов колаген во време траење повеќе од
една година.

Скулптрата стимулира создавање на нов колаген, а
постигнатиот ефеккт трае до две години

-

мезоконци

Раце
Антиејџинг третмани за збрчкана кожа и пигментни петна
на рацете

Мезотерапија за ревитализација
-

Guna (MD Tissu)

-

PRP

-

Хијалуронска киселина

-

PRP + хијалуронска киселина

-

Витамини

Филери
Зголемување на цврстина, волумен и еластичност
-

хијалуронски филери (Teosyal, Princess, Juvederm, Belotero)

-

стимулирачки филери (Radiesse i Sculptra)

Хемиски пилинг
Микронидлинг - дерморолер
Ново! JET PEEL
Ласери
- Erbium,
- Clear lift,
- Dye-PL
- IR

Грижа за телото
Несаканите влакна, видливите капилари, пигментни петна,
тетоважи можат да бидат отстранети со
современите
технологии и да допринесат во разубавувањето на вашето тело.

Ласерска епилација
Ослободете се од несаканите влакна засекогаш со најдобриот
ласер - Soprano Ice Platinum
- 3 бранови должини во еден апликатор.
Единствен ласер безбеден за епилација во лето

жени
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

горна усна
раб на коса
бакембарди
брадичка
подбрадок
цело лице (надусници, подбрадок, образи)
цело лице со врат
ареоли на гради
подпапочна линија
под пазуви
подлактици
цели раце
надколеници
подколеници
подколеници со колена
цели нозе
глутеуси (задник)
бикини регија
деколте
стомак
цело тело (лице, раце, нозе, пазуви, бикини)
селектирани регии само HR до 5 точки

мажи
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

меѓу очи, јаболчници, нос, прсти, ушки
врат (позади или напред)
цел врат
рамења
гради
гради централен дел
стомак
стомак централен дел
гради и стомак
лице
sinus pilonidalis
грб
задник
цели нозе
цели раце
цело тело

Третмани
за обликување на телото
Пакет третмани за нехирушко топење на масти и
отстранување на целулит
- Exillis BTL
- мезотераписка липолиза
- Exillis laser + мезотераписка липолиза

Корекција на лузни и стрии
Отстранување на пигментни флеки
Ласерско отстранување на тетоважи
Лекување на габични инфекции на нокти со ласер

Дерматохирургија
Изборот на процедурата или определувањето на различни
видови терапии зависат од видот и големината на
промената.

Центар за лекување и нега на косата
и скалпот
- Преглед и врвна дијагностика на сие состојби и проблеми поврзани со косата и скалпот
- Трихограм - микроскопска дијагностичка метода при опаѓање на косата
- Третмани на: сува коса, масна коса, коса со првут и спречување на опаѓање на косата
- Третмани за потикнување раст на нова коса

Терапија со Озон
- Прв центар за озонотерапија со 15 годишно искуство
- Со озонотерапијата се отстрануваат слободните радикали од организмот
- Се зголемува имунитетот
- Се одложува процесот на стареење, се надминува стресот и хроничниот замор
- Се зголемува виталноста
- Побргу се закрепнува по КОВИД инфекцијата.
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