العالج المزدوج للذقن
المزدوجة :

تعتبر الذقن المزدوجة من الحاالت الشائعة
لدى النساء والرجال خاصة مع تقدم السن.
وهي تنتج عن عدة عوامل كزيادة الوزن
و العامل الوراثي وكذلك ترهل الجلد  ,مما
يُفقد الرقبة انسيابيتها وشكلها المحدد .
ولذلك تتكون الذقن المزدوجة من :
 )1دهون.
 )2ترهل في الجلد

هنا نعرض لكم أحد الحلول
(ومن دون جراحة ) وبدون
الحاجة إلى البقاء في المنزل
 .وذلك بأحدث التقنيات العالمية المرخصة من
هيئة الغذاء والدواء  FDAاألمريكية
لعالج  )1 :دهون الذقن المزدوجة
 )2ترهل الجلد في الرقبة
وذلك من خالل أحدث األجهزة أال وهي :
-1األلثيرا  :لشد ترهالت الجلد في منطقة الوجه
و الرقبة
 -2الكولسكلبتينج (زلتيك) :
إلذابة الدهون في الذقن
المزدوجة (وكال التقنيتين
صناعة أمريكية)

العملية :ان اجراء األلثيرا و الكولسكلبتينج
يستغرق حوالي الساعة وتعتبر العمليتان
مريحتان نسبيا وقد يشعر المريض بألم خفيف
إلى متوسط خالل الجلسة و لكنها ال تستدعي اي
نوع من التخدير.
النتائج :تظهر تدريجيا من االجراءين على
مدى 3 -1اشهر من الجلسة
االثار الجانبية :األعراض تعتبر خفيفة و مؤقتة
كاالحمرار الطفيف و التورم البسيط
لمزيد من المعلومات الرجاء المراجعة وسؤال
طبيبك.
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The Double
Approach to
your Double
Chin

Q1: what is the cause of Double Chin?
A1: Excess fat, Skin laxity , Hereditary
factors
Q2: what is the solution for the Double
Chin?
A2: Coolsculpting (Coolmini) which is a
US FDA-approved procedure for fat
reduction &
Ultherapy which is a US FDA approved
procedure.for skin lifting and tightening
Q3: How many sessions do I need?
A3: Both procedures usually require 1-2
sessions to improve required treatment
area by about 30%
Q4: How long does the procedure take?
A4: Each procedure usually
requires around 1 hour

Q5: Is the procedure
painful?
A5: Both procedures are
non-invasive, are
usually tolerable, lunch
time procedures with
NO downtime.
Q6: Are there any possible side effects?
A6: Mild redness and swelling might
occur for few days post treatment
Q7: When do I expect to see results?
A7: Results are expected to be achieved at
2 to 3 months post treatment
Q8: How much does it cost?
A8: Derma Clinic offers a package deal
for doing both procedures. Book your
appointment today at 92003055

