SZÉPSÉG ÉS EGÉSZSÉG

Bőrápolás a 21. században

M

Dr. Házi Edina a szegedi egyetemen szerezte
a már a többség nem elégszik meg
a tüneti kezelésekkel, nem elfedni
gyógyszerészdiplomáját, és tudását a kozmetikuszeretnénk problémáinkat, hanem
mok kutatása, gyártása és a bőrmegújítás terüle- megoldani. Szeretnénk bőrünk szépségét és
tén kamatoztatta. Célja olyan minőségi kozmeti- egészségét visszaszerezni és hosszú távon
megőrizni. Olyan terapeutákat keresünk, akik
kumok fejlesztése, amelyek ötvözik a százszázahitelesek és képesek segíteni.
lékosan tiszta, természetes és a hightech anyagok
Új orvoslás születik
előnyeit, hatásosak és megfizethetők (DRHAZI
A holisztikus gyógyászat ismét reneszánszát
termékek). Lapunkban indított sorozatában a
éli, és a modern tudományos kutatások sok ősi
modern szépségápolás fortélyaival és a biokozme- módszer létjogosultságát bizonyítják. A holisztikus orvoslás alapja, hogy az ember eredeti
tika legújabb trendjeivel ismerteti meg olvasóit.

Holisztikus bőrgyógyászat
– Medikozmetika

állapota az egészség, és a természetestől eltérő
életmód természetellenes állapothoz vezet – ez
a betegség. Ebben a rendszerben az emberkép
a test-lélek-szellem hármasságából áll, és ha
betegség lép fel, az egész ember beteg, így a
gyógyítás is minden szinten zajlik.
A bőrtünetek üzennek. A bőrproblémák
sem kezelhetők önálló tünetként, főként az
arcon. Hasonló módon, mint a talpon, az
arcunkon is az egész test energetikai lenyomata megtalálható, és a bőrproblémák megjelenéséből következtethetünk testünk betegségeire. Így küld a testünk jeleket belső szerveink állapotáról, és segíti, hogy teljes egészségünk helyreálljon. Ezért hálásak lehetünk,
viszont, ha helyreáll a belső szervi egyensúly,
sajnos a bőr nem regenerálódik önmagától,
mert a bőrproblémák fenntartják önmagukat. Helyre kell állítani a bőr mikrobiológiai
egyensúlyát és regenerálni a bőrszerkezetet,
és ezt követően helyes
ápolással és
életmóddal
könnyen
megőrizhető
a szép bőr.
Érzelmeink hatnak
a bőrünkre.
A bőr felfogható az
idegrendszer
kifordított
részeként, és a
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tudósok nézetei szerint szoros összefüggés áll
fenn az idegi és pszichikus tényezők, valamint
a bőrbetegségek kialakulása között.
Az érzelmeink kifejezésének is a leglényegesebb, legjobban látható szerve a bőrünk. Ez
bizonyítja, hogy nem csupán a testi, hanem a
lelki tényezők is befolyásolják bőrünk egészségét, szépségét. Emellett a negatív érzelmek
miatt túlzottan feszítjük az izmainkat, és vérellátási és energetikai blokkokat előidézve
károsítjuk a bőrünket. Ezért szükséges a bőr
normalizálási folyamatába az arc izomrendszerének újraépítését is beépíteni.

DRHAZI medikozmetika
A DRHAZI kozmetikumok megszületését
követően egyértelművé vált, hogy tiszta,
természetes kozmetikumokat, az intenzív aromaterápiát és gyógynövény-terápiát
kizárólag egészséges bőrfelszínen alkalmazhatunk. Valójában ez inspirálta a munkát, a
kutatásokat.

készítmények a kozmetikai irányzat egy teljesen új irányvonalát képviselik, sejtszinten ható
professzionális természetes medikozmetikumok. A készítési irányelvek között a 100% természetes összetétel, a készítmények bőrazonos
felépítése és a hightech hatóanyagok magas
dózisú alkalmazása szerepel. Általuk elérhetővé válik az egészséges, optimálisan működő
bőrszerkezet és így a sugárzóan szép bőr.

Energetikai blokkok gátolják az arcbőr egészségét. A kínai gyógyászat őrizte
meg azt az évezredes tudást, hogy finom
anyagi testünk energiái – a meridiánok,
a meridiánközpontok – blokkjai hatással
vannak testünk, bőrünk állapotára. A bőrmegújítási folyamatban az izomfeszültségek
kezelésével segítjük az energetikai blokkok,
elzáródások oldását. A szövetek belülről újra
tápanyaggal, oxigénnel, tápláló energiával
telítődnek az arcon, és a gyógyult bőrkép
hosszú távon tartós maradhat.

Láthatjuk, hogy milyen erősen befolyásolja
a testi, lelki és szellemi tényezők összessége
bőrünk, arcunk és egész testünk egészségét,
szépségét, harmóniáját.

Holisztikus terapeuták
A széles látókörű terapeuták, orvosok holisztikus látásmódja teremti meg a különböző
szakterületeken azt az új irányt, melyben a
terapeuták úgy gyógyítják meg az embert,
hogy teljességében látják és kezelik. Ezek a
módszerek mindig tapasztalati úton, az életből,
a mindennapi gyakorlatból születnek meg.

A hightech medikozmetikumok gyártása mellett a DRHAZI specialitása a sérült
arcbőrök természetes normalizálása és a
holisztikus arcfiatalítás. Ez két olyan területe
a bőrgyógyászatnak és a kozmetikának, melyre nagyon nagy szükség van.
E módszerek célja az arcbőr alapoktól való
felépítése, figyelembe véve a teljes embert, a
kiváltó okokat. Oki kezelést végez, nem csupán a tüneteket igyekszik csökkenteni. A
medikozmetika célja igényeinktől függően az
arc egészsége és az arc szépítése lehet. Legtöbben mindkettőre vágyunk, és ezek a minőségek szorosan össze is kapcsolódnak.
Ha a bőrfelszín gyógyítása a cél, elengedhetetlen, hogy a kötőszöveti részt és az izomrendszert is regeneráljuk, így intenzív arcfiatalítást végzünk. A holisztikus arcfiatalításban
pedig természetes, hogy kiegyensúlyozzuk
és normalizáljuk a bőr szerkezetét, mert csak
így alkalmazhatunk intenzív hatású fiatalító
hatóanyagokat, melyek sejtszintű bőrregenerációra alkalmasak.
A hightech természetes hatóanyag-kozmetikumok hatásának alapját az képezi, hogy
sejtszinten képesek pozitívan befolyásolni a
bőr szerkezetét és működését. Így a DRHAZI

A kezelési metódus kialakításához a bőrtünetek mellett figyelembe vesszük a test által
mutatott egyéb tüneteket, az alkatot, az életvitelt és a meglévő szokásokat. Igyekszünk
a részleteket az egészhez való viszonyukban
értelmezi, így alakítjuk ki az optimális, egyénre szabott bőrmegújítási tervet.

DRHAZI bőrmegújító
terapeuták
A DRHAZI bőrmegújító terapeuta kozmetikusból lett medikozmetikus, mégis annál
sokkal több.
A kozmetikusok meghatározott szépészeti szolgáltatásokat nyújtanak vendégeiknek
ellenszolgáltatás fejében. Főként a vendégek
igényeit elégítik ki.
A medikozmetikus dermatológiai szakértelemmel, jó gyakorlati tudással a bőrt,
a kötőszövetet és izomrendszert kezeli,
így normalizálja az arcbőrt. Ausztriában,
Németországban gyakori, és néhány esetben
nálunk is találhatunk próbálkozásokat, hogy
medikozmetikusok együtt praktizálnak bőrgyógyászokkal, és szakértelmükkel segítik a
bőrgyógyász munkáját. A medikozmetiku-
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sok a plasztikai sebészek munkáját is kiválóan segíthetik, akár arcfiatalítás a cél, akár
hajbeültetés előtt a fejbőr normalizálása.
A holisztikus medikozmetikus, a DRHAZI terapeuta nem csupán a páciensek bőrét
kezeli szakértelemmel.
Kiválóan diagnosztizálja az arcbőrt, az
arcot és az egész testet, külső jelekből következtet a belső szervek állapotára. Ez a diagnosztikai eljárás egyszerű, olcsó, fájdalommentes és semmilyen
mellékhatása nincsen. A terapeuta számára a fejtartás, az
arc, a haj, a körmök,
a szem, a fül elváltozásai mind-mind
lényeges információkat hordoznak. Az
alapos megtekintés
mellett természetesen a kikérdezés és
megtapintás is fontos
részét képezik a diagnózis felállításának.
Ezt követően a vér-

kép elemzése is nagy segítség a bőrprobléma
okának kiderítésében. A bőrkép elemzését és
alapos vizsgálatát követően megoldási javaslatokat ad a kiváltó okok megszüntetésére,
és folyamatos kontroll alatt tartja a kezelés
folyamatát.

Páciensek szerepe
a holisztikus kezelésekben

A konzervatív, hagyományos orvoslásban
a páciens, beteg átadja gyógyulásának felelősségét az orvosnak, a terapeutának. Segítségért, szolgáltatásért fordul a gyógyítóhoz,
és elvárja, hogy meggyógyítsák.
A holisztikus kezelés egészen más, miután
a holisztikus terapeutát felkeresi a páciens,
őszintén megbeszélik a problémát, a terapeuta javaslatot tesz a kezelési folyamatra,
és ha a páciens elfogadja, a kezelési folyamatban közösen, együttműködve vesznek
részt. A terápia mindig a személyre szabott,
és a gyógyító partnerként kíséri a gyógyulni
vágyót.
A holisztikus bőrkezelésnél, akár gyógyítás a cél, akár a fiatalítás, ugyanúgy fontos
tényező a páciens együttműködése. Ez kiterjed a meghatározott otthoni gondos bőrápolásra, az okok felderítésére, az életmódi
javaslatok betartására és a kezelési folyamatban felmerült problémák konstruktív megoldására.
Sikeres a kezelés, ha a legkisebb fájdalommal, befektetéssel, kezelési számmal a legjobb
eredmény valósul meg.
Dr. Házi Edina ■

Természetes

BŐRMEGÚJÍTÁS
ROSACEA • AKNE • ÉRZÉKENY BŐR • ARCFIATALÍTÁS

+
DRHAZI otthoni ápolás

35 900 Ft

100% természetes hatóanyag
2-3 hónapra elegendő bőrápolás
magyar kutatás, feljesztés eredménye

DRHAZI szakértő kezelés

22 400 Ft-tól

nagy tapasztalat, szakértelem
sejtszintű bőrregenerálás
maximális odafigyelés

Időpont egyeztetés ingyenes arcdiagnózisra: +36 30 871 4668

www.drhazi.hu

