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טיפולים תפריט 
TREATMENT MENU



הזרקות מילוי
למילוי נפחים שקעים וקמטים

הזרקת חומצה היאלורונית לפנים
שתומכות  ובעצמות  עורי  התת  בשומן  נפח  איבוד  יש  הפנים,  ובמבנה  בעור  שינויים  חלים  הגיל  עם 

ברקמות הרכות. איבוד נפח בשומן התת עורי עם "צניחת הפנים" הינם הסממנים העיקריים להזדקנות. 

של  חוזרות  הזרקות  היאלורונית.  חומצה  כגון  מילוי  חומרי  הזרקת  ע"י  לתיקון  ניתן  בפנים  נפח  איבוד 

חומצה היאלורונית נותנות מראה צעיר יותר ומונעות תהליכי הזדקנות.

הזרקת חומצה היאלורונית לשפתיים
רחבות  מלאות,  שפתיים  הפנים.  של  התחתון  החלק  יופי  על  מאד  משפיעים  מסביבן  והאזור  שפתיים 

ומוגדרות הינן סממן לצעירות ויופי. שפתיים טבעיות הינן היעד העיקרי! בכדי להשיג שפתיים טבעיות 

חשוב להבין את מבנה השפה ולתכנן את מילוי השפתיים יחד עם המטופל. 

הזרקת חומצה היאלרונית לאף
בהזרקת חומצה היאלורונית ניתן לבצע תיקון מראה אף ללא ניתוח. 

הזרקת חומצה היאלרונית ל"מרזב הדמעות"
שקעים מתחת לעיניים נותנים מראה עייף ומבוגר. על ידי מילוי השקעים ניתן לשפר רבות את מראה 

העין וליצור מראה צעיר יותר ורענן.

טשטוש שקיות מתחת לעיניים
למראה  וגורמות  התחתון  בעפעף  המופיעות  שומן  של  עוריות  תת  בליטות  הן  לעיניים  מתחת  שקיות 

מבוגר יותר. על ידי מילוי אזור עצם הלחי ומרזב הדמעות ניתן לעתים לטשטש את מראה השקיות.

הזרקת חומצה היאלרונית לסנטר וללסת
סנטר קצר וחוסר הגדרה של קו הלסת מהווים הפרעה אסתטית משמעותית. הגדרת קו הלסת על ידי 

הזרקת חומר מילוי יכולה להצעיר מאוד את מראה הפנים.

הזרקת חומצה היאלורונית למצח
לעתים טפול בבוטולינום טוקסין לקמטים במצח אינו נותן תוצאה מספקת ויש צורך לשלב הזרקה של 

חומצה היאלורונית יחד עם הבוטולינום טוקסין.

הזרקת חומצה היאלורונית לגוף
ניתן להזריק חומצה היאלורונית לגב הידיים, לצוואר, לדקולטה ולאזורים נוספים בהם יש איבוד נפח.

ב"ורנר קליניק" יש לנו את הטיפולים והטכנולוגיות המתקדמים ביותר 
 בתחום הרפואה האסתטית הלא פולשנית יחד עם ניסיון רב שנים בתחום.
את  ונותנים  ומטופל  מטופל  לכל  אישית  הטיפול  את  מתאימים  אנחנו 

הטיפול המקצועי המתאים ביותר עם התיחסות אישית חמה.
המרכז שלנו ידוע בעולם כמרכז הדרכה בינלאומי 



פיסול פנים

חוטים

בוטולינום טוקסין

סקינבוסטר )מזותרפיה(

בפיסול פנים ישנם שני היבטים עקריים

קימים שני סוגים של טפול בחוטים

יעיל  כטיפול  משמשת  לקמטים  טוקסין  בוטולינום  הזרקת 
לקמטים הנגרמים על ידי פעילות יתר של שרירים. קמטים באזור 
שבין העיניים, בין הגבות, מסביב לעיניים ובמצח הינם תוצאה של 
כיווץ חוזר של שרירים, הזרקה חוזרת של בוטולינום טוקסין לאורך 
שנים גם משפרת את הקמטים הקימים וגם ומונעת הופעה של 

קמטים חדשים.

1. פיסול פנים להשגת מראה צעיר יותר של הפנים

2. פיסול פנים לשיפור יופי הפנים

על ידי הזרקות חומצה היאלורונית ניתן להשיג מראה פנים צעיר יותר. ניתן גם לשנות את מבנה הפנים 

וליצור פנים יפות יותר. ניתן לעשות זאת על ידי שיפור מראה עצמות הלחיים, שיפור מראה האף, שיפור 

קו הלסת והשפתיים, טיפול בסנטר, במצח ועוד.

1. חוטים המשמשים להרמת הפנים )מתיחה(

2. חוטים המועברים ברקמה ומשמשים לגירוי ייצור קולגן

אנו מטפלים בחוטים המיועדים להרמת הפנים והצוואר. לחוטים אלו יש זיזים המקבעים אותם בתוך הרקמה.

החוטים מוחדרים לרקמה מתחת לעור ומותחים ומעלים את הפנים הנפולות. בדרך כלל מדובר בחוטים 

העוברים פרוק וספיגה תוך שנה עד שנתיים. ניתן לשפר ולשמר את התוצאה האסתטית המושגת על ידי 

הזרקת חומרי מילוי ועל ידי טיפול חוזר בחוטים לאחר מספר חודשים.

הזרקת בוטולינום טוקסין בין הגבות, לצידי העיניים ולמצח
אנשים  מיליוני  טוקסין.  בוטולינום  של  להזרקה  ביותר  והשכיחה  העיקרית  ההתוויה  הינם  אלו  אזורים 

בעולם עוברים טיפול באזורים אלו כל שנה. 

הזרקת בוטולינום טוקסין לצוואר
ניתן לטפל  יתר של שריר הפלטיזמה )שריר עור הצואר(  כיווץ  ניכרים שינויים עם הגיל. כשיש  בצוואר 

בבוטולינום טוקסין, 

הזרקת בוטולינום טוקסין לשריר הלעיסה
לעיתים יש התרחבות של אזור הפנים התחתון בשל עיבוי שריר הלעיסה )המסטר(. במקרים אלו ניתן 

להצר את חלקן התחתון של הפנים על ידי הזרקות חוזרות של בוטולינום טוקסין

הזרקת בוטולינום טוקסין להזעת יתר בבתי השחי
הזרקת בוטולינום טוקסין מהוה טיפול יעיל ביותר כנגד הזעה בבתי השחי. הזרקה הינה בעלת השפעה 

למשך כחצי שנה ומומלץ לבצע הזרקה כזו לפני תקופת הקיץ.

הזרקת סקינבוסטר: 
בטיפול זה מוזרקות מולקולות קטנות של חומצה היאלרונית לעור. הזרקה זו מעוררת ייצור קולגן ועוזרת 

בשמירה על לחות העור ועל ידי כך תורמת למראה צעיר ורענן.

לתוצאות טובות יש צורך ב כ-3 טיפולים כל שבועיים עד חודש. בנוסף להשפעה של טפול זה להצערת 

המראה יש לו גם השפעה למניעת הזדקנות העור. הטיפול מתאים לפנים, צוואר, דקולטה ולגב היד.



מכשור רפואי מתקדם

גלי רדיו

פלזמה

IPL - INTENSE PULSED LIGHT- טיפול בהבזקי אור מרוכז הינו בין הטיפולים היעילים ביותר לכתמי שמש 

ונימים בעור.

ניתן לטפל בעזרת טכנולוגיה זו בפנים, בצוואר, בגב, בזרועות, במחשוף ובכל חלקי הגוף על מנת להסיר 

כתמים ונימים מהעור והצערתו. 

ב"ורנר קליניק" קימים סוגים שונים של IPL להתוויות שונות:

כתוצאה  הנוצרת  דם  כלי  של  רשת  שכיחה  הצואר  בצידי  בצוואר.  דם  כלי  ברשת  לטיפול  מתאים   IPL

Poikyloderma of Civatt מחשיפה כרונית לשמש ונקראת

IPL למחלת רוזצאה )ROSACEA(- המתבטאת בפצעונים ונימים על פני הפנים. התוצאות הינן מצוינות.

IPL לאקנה )פצעי בגרות(- השימוש נעשה בסוג מסוים של IPL עם פילטרים מיוחדים להתוויה זו. טיפול 

במכשור אף יכול להחליף טיפול תרופתי בחלק מהמקרים. במקרים קשים קיים צורך בשילוב השניים.

בד"כ יש צורך ב5-3 טיפולים תלוי בהתוויה. לאחר הטיפול יש בד"כ אודם למספר שעות. אם מטפלים 

בכתמים הם מתכהים למספר ימים עד שמתבהרים.

עם  מתקדם  רפואי  מכשור  של  גדול  מגון  לנו  יש  קליניק  בורנר 
טכנולוגיות שונות . כך ניתן להתאים לכל המטופלים את הטיפול 
טכנולוגיות  בין  בשילוב  צורך  יש  לעתים  עבורם.  ביותר  המתאים 

שונות לקבלת התוצאה הטובה ביותר. 

הרקמה.  כיווץ  תוך  קולגן  של  חדשה  ויצירה  ולפרוק  הרקמה  של  עמוק  לחימום  גורם  רדיו  בגלי  טיפול 

הטפול גורם לכיווץ רקמת העור והרמת עור הפנים ולשיפור בקמטוטים במרקם ובגון העור. הוא משמש 

גם לשפור בצלקות אקנה, ופסי מתיחה )STRIAE( וכן מהוה טפול העשוי לשפר נקבוביות פתוחות בפנים 

)פתחי זקיקי שערות מורחבים(.

בגלי רדיו ניתן לטפל גם בעור כהה )שהינו בעייתי לטפולי לייזר( וגם בחודשי הקיץ.

ניתן לטפל בפנים, בצוואר, בידיים, במחשוף ובכל חלק אחר בגוף.

את  מטופל  לכל  מתאימים  ואנו  רדיו  גלי  בטכנולוגיית  הפועלים  מכשירים  סוגי  מספר  יש  שלנו  במרכז 

הטכנולוגיה המתאימה עבור סוג העור שלו והבעיה בה יש צורך לטפל.

שמוש  חדש.  קולגן  לייצור  אותו  ומגרה  אותו  מכוצת  העור  על  הפועלת  מיוחדת  בטכנולוגיה  שמוש 

בטכנולוגיה זו משמש גם לטפול בנקבוביות מורחבות וצלקות ולשפור של מרקם וצבע העור. יש צורך ב 3 

עד 5 טיפולים להשגת תוצאה טובה.

בטכנולוגיה של אנרגית פלזמה משתמשים אף בטפול להרמת עפעפיים )ראו טפול להרמת עפעפיים(.

גלי רדיו )ביפולרים(
טפול בגלי רדיו הגורם לחמום עמוק ברקמה ופועל על פני כל השטח המטופל.

גלי רדיו פרקציונליים
בטיפול על ידי גלי רדיו פרקציונליים אנרגיית גלי הרדיו מועברת כך שאין פגיעה בכל שטח העור המטופל 

אלא פגיעות נקודתיות מרובות במעין רשת בעוד העור סביבן נשאר בריא. בטפול הפרקציונלי הטפול 

קל יותר למטופל וזמן ההחלמה קצר יותר. לאחר הטיפול יש אודם קל העובר תוך מספר שעות. לקבלת 

תוצאה מרבית יש צורך בכ-5 טיפולים.

טיפול זה הינו בין הטיפולים הפופולריים ביותר במרפאה בזכות יעילותו והיעדר תופעות לוואי.

גלי רדיו עם מחטים
אנרגיית גלי הרדיו מועברת לעומק הרקמה על ידי מחטים דקות ביותר. באמצעות הטפול לעומק הרקמה 

וכיווץ העור, לקמטוטים, לנקבוביות מורחבות, לצלקות  ניתן לשפר התוצאות בטפול בגלי רדיו למיצוק 

ולסימני מתיחה ועוד.

INTENSE PULSE LIGH  -  IPL טיפול ב"אור מרוכז"



פילינג כימימכשירי לייזר
לייזרים הינם מכשירים הפולטים אור מונוכרומטי )בתחום צר של אורכי גל) בעל פזור נמוך. מכשירי לייזר 

וגם  ויצירה של רקמת עור, לטפול בנגעים בעלי פיגמנט  מצויים כיום בשמוש רחב ביותר לקלוף חדוש 

כטפול בנגעים וסקולרים )של כלי דם(. 

במרכז שלנו יש לנו מספר מכשירי לייזר: 

CO2 לייזר   

   לייזר CO2 פרקציונלי

   LASER ND YAG לכלי דם

פילינג כימי הינו אחד הטיפולים היעילים ביותר לשיפור מרקם העור והסרת כתמים

פילינג כימי שטחי
זהו פילינג המבוצע בשכיחות גבוהה במרפאה שלנו. פילינג זה הינו טיפול קל שמשפר את מרקם העור, 

צבע העור וקמטוטים. בדרך כלל אנו מבצעים אותו בשילוב עם טיפולים שונים אחרים כגון IPL או גלי רדיו. 

אין צורך להישאר בבית לאחר הטיפול.

פילינג כימי בינוני
זהו פילינג הגורם לקילוף עור עמוק יותר מהפילינג השטחי. הוא יעיל כטיפול לכתמים ושיפור מרקם 

העור. יש צורך בשהייה בבית של שבוע לאחר הטיפול להחלמה.

פילינג כימי עמוק
מהלך  לו  ויש  ניתוח  בחדר  כללית  בהרדמה  מבוצע  הטיפול  בפנים.  לקמטים  ביותר  היעיל  הטיפול  זהו 

החלמה קשה.

CO2 לייזר
 CO2 בלייזר  העור  בקילוף  טיפול  העור.  רקמת  של  ויצירה  חדוש  לקלוף,  לגרום  ניתן   CO2 בלייזר  בטפול 

נחשב לאחד מהטיפולים היעילים ביותר להצערת העור.

לייזר C02 פרקציונלי
בטפול פרקציונלי קרן הלייזר חודרת לעור בעמודות ומותירה חלק מהעור שסביב למקום המטופל ללא 

פגיעה. בטפול בלייזר פרקצינולי מהלך הרפוי קל הרבה יותר. 

לייזר CO2 פרקציונלי משמש לטפול בעור הפנים והצואר. הוא גורם לקלוף , יצירה כווץ וחדוש רקמת העור 

וכך מביא להרמת פנים וצואר ולהצערת העור. ניתן לטפל בקמטוטים שטחיים וקמטים עמוקים יותר.

טיפול זה מתאים גם לקמטים באזורים קשים לטיפול כגון הקמטים באזור הלחיים, מסביב לפה ומסביב 

לעיניים וגם ניתן לטפל ברפיון עפעפיים תחתונות הקשה לטיפול ברוב המקרים בשיטות אחרות.

ויש צורך בשהיה בבית למשך 6-5  וקילוף של האזור המטופל  יצירת גלדים  יש אודם,  בעקבות הטפול 

ימים. כבר עם סיום הקילוף )כשבוע לאחר הטפול( ניתן לראות שיפור גדול, אולם יש המשך שיפור במשך 

כחצי שנה לאחר הטיפול.

: CO2 התוויות נוספות ללייזר

  לייזר CO2 לצלקות אקנה - אחד הטיפולים היעילים ביותר לצלקות אקנה

  לייזר CO2 לטיפול בצלקות - לייזר זה מטפל בצלקות כירורגיות או בצלקות שקועות או בולטות )היפרטרופיות(

הרמת עפעפיים
פלזמה  באנרגית  פלזמה.  אנרגית  על  המבוססת  חדשנית  בשיטה  נעשית  ניתוח  ללא  עפעפיים  הרמת 

המועברת על ידי מחט דקה צורבים את העור העודף בעפעף העליון ומאדים ומכוצים אותו עד לכדי מצב 

בו העלמות העור העודף. לאחר הטיפול יש תהליך ריפוי שנמשך כ 5-4 ימים . בתקופה זו יש נפיחות של 

האזור עם גלדים קטנים הנושרים ביום הרביעי או החמישי לאחר הטיפול. במרבית המקרים יש צורך בשני 

טיפולים בהפרש של חודשיים לקבלת התוצאה המירבית.



המסת שומן בסנטר

PREJUVENATION

בניתוח.  ורק  אך  בהם  לטפל  היה  ניתן  מזמן  לא  עד  לטיפול.  קשה  בעיה  הינם  בסנטר  שומן  מצבורי 

בתקופה האחרונה פותחה שיטה בה מוזרק חומר מפרק שומן לאזור מצבורי השומן. מדובר בהזרקה של 

פוספטידיל כולין ודאוקסי כולאט המפרקים את השומן בהדרגה תוך כ 8-12 שבועות. לאחר הטיפול יש 

כ 7 ימים נפיחות של האיזור המטופל. הטיפול מבוצע בהזרקה על ידי מחט דקה ואיננו כואב. בדרך כלל 

הטפול משולב בטפול בגלי רדיו לכווץ העור.

זהו מושג חדש בתחום הרפואה האסתטית. מדובר בתהליך בו מתחילים לטפל בשינויים שנוצרים בפנים, 

בצוואר ובגוף כבר מגיל צעיר.  בתהליך זה ניתן למנוע חלק מתהליכי ההתבגרות ולהיראות טוב הן בפנים 

והן בגוף לאורך השנים.

 (GeneO+) OxyGeneo
זוהי פלטפורמה חדשנית המשלבת גלי רדיו, אולטרה סאונד וקפסולות לקילוף והחדרת חומרים.  הטיפול 

טבליות  של  סוגים  מספר  קיימים  ולאקנה.  שונים  לכתמים  העור,  להצערת  התוויות:  למספר  מתאים 

מהתוצאות  חלק  פעילים.  חומרים  והחדרת  בחמצן  העור  העשרת  המתים,  התאים  לקילוף  קפסוג'ן 

נצפות מיידית לאחר הטיפול! חלק לאחר מספר טיפולים.


