„Косопад? Спасение има!”, твърди
известната дерматоложка д-р Ася Данчева

Д-р Ася Данчева е специалист дерматовенеролог. Повече от десет години
работи в областта на естетичната
дерматология и лазерната терапия.
Член е на Българското дерматологично дружество, Българския лекарски
съюз, Асоциацията по естетична дерматология, Международната асоциация по Anti-Aging медицина (WOSAM).
- Д-р Данчева, какво забелязвате с проницателния поглед на специалист, когато се вглеждате
в представителките на нежния пол?
- Всяка възраст има свои проблеми, които се
задълбочават заради липсата на грижи, лошите
навици, наследствеността. Виждам 20-годишни
момичета с дехидратирана кожа, акне, белези от
акне. Много от 30 - 40-годишните дами очевидно не прибягват до пилинг, ексфолиране, мезотерапия. А тези над 45 – 50 имат нужда и от
възстановяване на обемите на лицето, лифтинг,
процедури за стягане на овала. Да не пропусна да
спомена и косата, към която лятото е наистина
безмилостно.
- Казват, че косопадът е един от проблемите
на 21 век, засягащ и мъжете, и жените. На какво се дължи това според вас?
- За една година косата ни понася средно 700 срес
вания и 120 измивания, прекарва около 3 месеца
под лъчите на слънцето. Включвам в „сметката”
и замърсения градски въздух, оформянето със

сешоар, боядисването, влиянието на преходните
сезони, стреса, преумората, резките промени в
хормоналното ниво, драстичните диети за отслабване. Чудно ли е тогава, че косата ни пада?
- Толкова ли е безнадеждно положението?
- Не! Специалисти от цял свят работят по
въпроса и смело мога да кажа, че напоследък някои
иновативни постижения вършат чудеса. Имам
предвид продуктите Dermaheal HL, предназначени за мезотерапия на коса, чиито 56 активни
съставки проникват в основата на фоликулите,
като предотвратяват косопада и възстановяват
растежа.
- На какво се основава тяхното действие?
- На т.нар. растежни фактори, възпроизведени
синтетично под формата на биомиметични
пептиди. Вашите читатели сигурно знаят, че
растежните фактори представляват протеини,
които присъстват в тялото на всеки човек и
отговарят за клетъчното делене, метаболизма,
имунитета. Уви, количеството им намалява с
годините, но както виждате, има начин това да
бъде компенсирано.
Що се отнася до Dermaheal HL, в състава му
са включени 4 биомиметични пептида, които
заздравяват косата, регенерират клетките, активизират кръвообращението в скалпа. Продук
тът съдържа и 13 витамина (сред тях А, Е, К и
всички от група В), 24 аминокиселини (аргинин,
цистин, глицин и др.), 5 минерала (калциев хлорид,
магнезиев сулфат, калиев хлорид и др.), 4 коензима,
4 нуклеинови киселини и 2 редуктора (витамин С,
глутатион), подпомагащи синтеза на колаген.
- Как се прилага?
- С техниката на мезотерапията – със спринцовка, пистолет, мезоролер, напаж. Зависи от
конкретния случай (косопад, изтъняване на
косъма, алопеция), който определя и честотата на процедурите.
Хубавото е, че
подобрението
става видимо
още след първия месец.
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