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הודעה לעיתונות

ינואר 0202

רשת קליניקות היופי והאסתטיקה אלישע אסתטיקס
חונכת היום את סניף הדגל במגדלי מרכז ויצמן בתל אביב
ופתיחת יחידה חדשה לאסתטיקת עור הפנים
גולת הכותרת של היחידה החדשה:
שיטה חדשה של ניתוח להרמה ולהגדלת החזה בנשים
שעברו תהליך הרזיה ע"י שימוש ברקמת עודפי עור הגוף
כחלופה לשתלי סיליקון
רשת הקליניקות ליופי ואסתטיקה אלישע אסתטיקס ,לה ארבעה סניפים :בראשון לציון,
בחיפה ,בקרית ביאליק ובעפולה ,חונכת היום את סניף הדגל והמנהלת ,ופתיחת יחידה
חדשה לאסתטיקת עור הפנים קומה ה 01 -של מגדלי מרכז ויצמן( ,סמוך למתחם בית
החולים איכילוב) בתל אביב.
ליסה מוזס מנכ"ל משותף של רשת :אלישע אסתטיקס" :לאחר סקר וביקורים במקומות
שונים ברחבי בעיר ,בחרנו לפתוח את סניף הדגל במגדלי מרכז ויצמן כי למקום יתרונות
רבים :המיקום והגישה אלינו נוחים ,ניתן להגיע אלינו מכול מקום בארץ ,כולל המשתמשים
בתחבורה ציבורית ,הסמיכות למרכז הקניות שמתחתינו המאפשר שילוב של טיפול עם
ישיבה באחד מבתי קפה ועריכת קניות ,ומבנה הבניין וחדרי הטיפולים".
הסניף החדש ,החמישי המספר ,של רשת הקליניקות אלישע אסתטיקס ,משתרע על פני
 042מ"ר ,ומחולק לחדרי טיפולים גדולים ומרווחים המספקים נוחות מרבית ומבטיחים שהייה
נעימה לכל אורך הטיפול.
ביחידה החדשה נעשים טיפולי יופי מגוונים הכוללים :טיפולים רפואיים ופארה רפואיים,
מזותראפיה פולשנית ולא פולשנית באמצעות מכשיר חדש מוגן פטנטים הפועל בטכנולוגיית
פולסים אלקטרומגנטיים באמצעותם ניתן להחדיר חומרים פעילים לשכבת הדרמיס ללא
הזרקות מחט .טכנולוגיה זו אושרה לשימוש ע"י ה FDA -האמריקאי לשמש חלופה להזרקות
מחט בטיפולי מזותראפיה .כמו כן הזרקות של בוטוקס וחומרי מילוי ,הסרת שיער במכשירי
לייזר משוכללים ,טיפול באקנה ובפיגמנטציה ,וטיפול בפטרת ציפורניים (של הידיים
והרגליים) במשחות על בסיס צמחי מרפא ,שנרקחות בנוסחאות בלעדיות לרשת.
גולת הכותרת של היחידה החדשה לאסתטיקת עור הפנים היא שיטה חדשה של ניתוח
להרמה ולהגדלת החזה בקרב נשים שעברו תהליך הרזייה ,ע"י שימוש ברקמת עודפי עור
הגוף המצטברים לאחר ההרזיה בצידי החזה ,כחלופה לשתלי הסיליקון .שיטה שטרם נוסתה
עד היום בישראל ,והיא תתבצע ביחידה החדשה ע"י ד"ר טלי פרידמן רופאה כירורגית
פלסטית בכירה ומרכזת תחום ניתוחי עצוב הגוף לאחר ירידה במשקל ,במחלקה לכירורגיה
פלסטית ,המרכז הרפואי אסף הרופא.
יצוין כי הטיפולים בקליניקה החדשה של הרשת נעשים ע"י צוות רפואי מקצועי מומחה
בתחום רפואת העור ,המין והאסתטיקה ,ביניהם ד"ר לריסה פדורנקו רופאת עור מין
ואסתטיקה המבצעת טיפולי מזותראפיה והזרקות ,וד"ר הנרייטה צביק מומחית ברפואת עור
המטפלת בפטרת ציפורני הידיים והרגליים.
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צוות קוסמטיקאיות רפואיות ופארה רפואיות ,ביניהן :אנא קול מנהלת יחידת המזותראפיה
האסתטית של הרשת ,בעלת התמחות בקוסמטיקה פארה רפואית וחגית גבסו – כהן
מנהלת יחידת טיפולי הלייזר ,קוסמטיקאית פארה רפואית  PMEמנהלת תחום טיפולי הלייזר
בסניף הדגל.
"מקצועיות הצוות המטפל ויחס אישי מסור הם בראש סולם החשיבות אצלנו ,לכן אנו
מקפידים על מתן יעוץ מקדמי טלפוני ,אינטרנטי ופרונטאלי ,על מנת להתאים לכול אחת
ואחד את הטיפול המתאים" מדגישה מוזס "אנו מקפידים להשתמש במכשור הפועל
בטכנולוגיות מתקדמות ,ובחומרים הפעילים הטובים ביותר ,כך לדוגמא בתחום הטיפול
הפארה רפואי אנו משתמשים בין היתר במוצריה של חווה זיגבויים".
בקרוב יעשה ביחידה החדשה גם איפור קבוע.
רשת הקליניקות ליופי ואסתטיקה אלישע אסתטיקס מובילה בישראל בתחום טיפולי
האסתטיקה הרפואית והיופי .ראשיתה של הרשת בסניף הראשון שלה שממוקם במתחם
ביה"ח אלישע בחיפה .סניף זה פועל מזה  00שנים ומרכז תחת קורת גג אחת מגוון טיפולי אסתטיקה
מהמתקדמים ביותר בעולם ,הכוללים :טיפולי מזותראפיה להצערת עור הפנים ,פילינג רפואי ,טיפולי
אנטיאייג'ינג ,קוסמטיקה רפואית ופארה רפואית ,איפור קבוע ,טיפול באקנה ובצלוליט .כמו כן :המסת
שומן ,הצרת היקפים ,הסרת שיער בלייזר והשתלת שיער וטיפול בפטרת הציפורניים .הצלחת הסניף
הביאה לגידול במספר הסניפים בצפון ,ביניהם :בקניון הקריון בקרית ביאליק ובמרכז עפולה.

בבית  umiבראשל"צ ועתה גם במגדלי מרכז ויצמן בת"א.
פרטים מלאים ניתן להשיג במוקד הטלפוני הכלל-ארצי של אלישע אסתטיקס ,שמספרו 0911-
.991111

לפרטים נוספים לעיתונאים בלבד לפנות לגילה הראל טל, 20-9822411 :
נייד , 2988940049 :אימיילitem@netvision.net.il :
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