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 BOTOX NÉLKÜL a 

RÁNCOK ELLEN?



TARTALOM:
I. Tudtad, hogy a ráncoknak több típusa is létezik? 

II. Pontosan mi is azok a dinamikus ránc? 

III. Kell a Botox? 

IV. Botox nélkül- milyen más megoldás létezik? 
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TUDTAD, HOGY A RÁNCOKNAK TÖBB 
TÍPUSA IS LÉTEZIK?

A bőrünket rengeteg redő, barázda, idővel 
egyre több ránc szeli át újra meg újra. 

Ha közelebbről megvizsgáljuk pl. a 
kézfejünkön, rengeteg apró mélyedést 
láthatunk a felszínén

- ezek a mikrobarázdák befolyásolják a bőr 
rugalmasságát, valamint bennünk keverednek 
el a bőrünk váladékai, így képezve az 
egészsége és védelme szempontjából fontos 
sav- illetve lipidköpeny, a bőrfelszíni emulzió. 

Az arcunkon vannak olyan mélyebb redők, 
barázdák, melyek születésünktől fogva 
megtalálhatóak, vannak, akiknél esetleg 
mélyebbek, határozottabbak: ilyen az ajak és 
orr közötti szűrő, illetve például az orr- ajak 
barázda.

(Ez utóbbi a korral sok esetben elmélyül, 
erőteljesebbé válhat, sokaknak rengeteg 
bosszúságot okozva. Ez az a terület, melyet 
igen nagy gyakorisággal töltetnek fel a 
hölgyek.)

I. 

MÁS TÍPUS- ELTÉRŐ KEZELÉSI LEHETŐSÉG

Az ún. szerzett barázdák, a ráncok későbbi 
kialakulásának hátterében egyrészt az 
öregedési folyamatok, a vízvesztés, a 
kötőszöveti állomány, annak rostjainak 
minőségi és mennyiségi változása, illetve a 
regenerációs képesség csökkenése áll és/ 
vagy a túlzott mimikánk.

Fiatal korban ezek csak felületesek, alig 
látszanak. 

Elsőként, ha nem megfelelően ápoljuk a 
bőrünket, akkor a hám csökkent víztartalma, a 
felszíni vízhiány miatt finom vonalak jelennek 
meg. (2. ábra)

1. ábra

2. ábra
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Ezt követően a mimikai ráncok alakulnak 
ki, mélyülnek el, főként a szem környéken, 
a homlokon vízszintes vagy akár függőleges 
irányban. (3. ábra) 

A korral előre haladva a csökkent vízmegkötő 
képesség, a hyaluronsav, kollagén, elasztin 
csökkenő mennyisége, az izom- és zsírszövet 
megfogyatkozása (orcák, ajkak területén) 
miatt, a degenerációs folyamatoknak 
köszönhetően az ún. statikus ráncok is 
kifejezettebbekké válnak. (5. ábra) 

Ezek sajnos a legkörültekintőbb bőrápolás 
ellenére is megjelennek- de annak hiányában 
idővel egyre határozottabbá válnak, és a 
mimikánktól függetlenül is láthatókká válnak. 
(4. ábra) 

A legfontosabb, leghatékonyabb a 
megelőzés.

Elsősorban nyújtsunk megfelelő védelmet 
a bőrünknek, ne tegyük ki felesleges, 
elkerülhető környezeti, és egyéb ártalmaknak 
(dohányzás, napozás, stb.), fogyasszunk 
megfelelő mennyiségű vizet. 

Használjunk megfelelő minőségű 
kozmetikumot: elengedhetetlen a hidratáció, 
az esetleges irritáció, gyulladás gyors és 
hatékony csökkentése, a szabad gyökök 
semlegesítése.

Idővel támogatni kell a regenerációs 
folyamatokat, stimuláló anyagokkal 

(peptidek, hidrolizált kollagén, C- vitamin, 
növekedési faktorok, retinol), kozmetikai 
eljárásokkal- ezeknek igen széles 
választékával találkozhatunk a szalonokban, a 
szépészeti orvosi rendelőkben a masszázstól 
kezdve a hámlasztáson át egészen a HIFU-ig.

Ha ezek nem válnának be, akkor következnek 
a „drasztikusabb” beavatkozások, mint a 
ráncok, az arc területenkénti feltöltése, a 
szálbehúzásos technológiák, stb.

3. ábra

4. ábra

5. ábra

HOGYAN KEZELHETJÜK EZEKET? 
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Az arcunk mozgásáért, hogy nyitni, zárni 
tudjuk szemünket, szánkat, hogy érzelmeket 
tudunk kifejezni, hangokat tudunk képezni az 
a mimikai izmaink munkájának köszönhető,

Az idegsejtekből érkező ingerület 
izomösszehúzódást vált ki, ennek 
köszönhetően az izomrostok (sejtek) 
megrövidülnek, majd az inger elmúltával 
visszatérnek eredeti, relaxált állapotukba- 
ennek eredménye a tulajdonképpeni mozgás.

A rövid idő belül túl gyakori, túl sűrű az inger, 
akkor az adott izom nem képes relaxálódni, 
tartósan kontraktált állapotban marad, 
megrövidül- és folyamatos mechanikai hatást 
fejt ki a felette található szövetekre, a bőrre.

Ennek köszönhetően pl. a ún. szarkalábak 
akkor is láthatóak maradnak a szemünk 
sarkában, amikor már nem mosolygunk, 

hunyorgunk, vagy a homlok vízszintes ráncai, 
pedig nem is csodálkozunk.

Természetesen ehhez idővel hozzáadódik, 
hogy a fentebb leírt okok miatt a bőrünk is 
veszít rugalmasságából feszességéből. 

Ez ellen a leghatékonyabb fegyver az lehetne, 
ha például nem hunyorognánk, kerülnénk a 
túlzott mimikát.

Ez persze teljes mértékben kivitelezhetetlen- 
erre bizonyult megfelelő megoldásnak, hogy 
ezeket az izmokat hosszabb időre kivonják a 
működésből, azaz lebénítják.

Legelső sorban erre alkalmazzák az orvosok 
napjainkban a Botox-ot.

PONTOSAN MIK IS AZOK A DINAMIKUS 
RÁNCOK?

II. 

Nincs.

Pont a ráncok, kialakulásuk okainak 
sokfélesége miatt egyetlen kezelés, eljárás 
sem tud egy lépésben minden problémára 
megoldást nyújtani, minden barázdát 
eltűntetni.

Az alábbi kép remekül igazolja ezt: a képen 
szereplő modell egy igen erőteljes orvosi 
mélyhámlasztáson esett át, majd azt követően 
regenerációt segítő, hatékony hidratáló 
és stimuláló kúrát végeztek el a bőrén- 

látható, hogy a kötőszövet megerősödött, 
a bőr valóban megfiatalodott, de bizonyos 
területeken bizonyos típusú ráncok (pl. a 
szarkalábak) továbbra is láthatóak. (6. ábra)

Ezek az ún. dinamikus ráncok.

EZZEL A KÉRDÉS MEG VAN OLDVA? 

MÁSNÉVEN: MIMIKAI RÁNCOK.

6. ábra
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Egy 15 éve ismert kozmetológiai eljárásról van 
szó, amellyel ma már az ellenjavallatok,

kockázatok ismeretében bárki élhet, ha az 
ilyen típusú ráncait szeretné átmenetileg 
korrigálni, főként az arc felső egyharmadában 
(orr, homlok ráncai, szarkalábak).

Tűs, orvos által elvégezhető kezelés, mely 
során a problémás területeken egy Botulinum 
toxin nevű anyagot fecskendeznek a bőr alá.

Ez a Clostridium botulinum baktérium és rokon 
fajai által termelt toxin, egyfajta idegméreg, 
amely gátolja a neuronok és az izomsejtek 
közötti szinapszisba az ingerületátvivő anyag 
(acetil- kolin) kiürülését, ezáltal az ingerület 
továbbjutását. 

Hatása a beavatkozás után nagyjából 3 nappal 
kezd el látszani, ideiglenes, kb. 3-4 hónappal 

a kezelés után a kezelt izmok fokozatosan 
visszanyerik a funkciójukat és visszatérnek az 
előző állapotukba 

Egyáltalán nem mindegy ugyanakkor, hogy 
melyik izmot és milyen mértékben blokkolnak- 
szakszerűen végzett botox kezelés után 
megmarad a mimika, csak a ráncképződésért 
felelős izmok válnak inaktívvá.

Ha valaki úgy dönt, hogy igénybe veszi, nem 
feledkezhet meg arról, hogy bár bizonyos 
ráncaitól megszabadul egy időre (szarkaláb, 
homlok ráncai, orr ráncai), de a bőr nem lesz 
fiatalabb, nem javul az álatalános állapota, 
valamint arról sem, hogy csak korlátozott 
területeken alkalmazható. 

AKKOR LEGYEN BOTOX?III. 

Amennyiben egy adott terület sokszor kerül 
kezelésre, a folyamatosan mozgásból kivont 
izmok elsorvadhatnak. 

Érdemes mérlegelni, megéri -e a kezeléssel 
járó kockázatokat. 

Leggyakoribb mellékhatások: duzzanat, 
bevérzés a beadás helyén, zsibbadás, múló 
fejfájás, hányinger, a szemhéj és a szemöldök 
átmeneti, megereszkedése, látászavar, 
arcizomgyengeség.

Létezik a készítménnyel szembeni allergia is.

Az arcmimika megváltozásának kockázata 
a gyakori, vagy a helytelen alkalmazástól 
megnőhet.

Egy brit orvoscsoport megállapította, 
hogy a szer pszichikai függőséget okoz: a 
botox kezelésen átesettek csaknem fele 

ellenállhatatlan vágyat érez, hogy újbóli 
kezeléseken essen át, mert nem csak 
fiatalabbnak néz ki, de fiatalabbnak is érzi 
magát.

Bár a botox közismerten ránctalanító, több 
orvos épp ennek az ellenkezőjét igyekszik 
bebizonyítani: a botox injekció a kezelt 
területen eltünteti a ráncokat, de újabbakat 
hoz létre a kezelt területeken kívül, A 
megbénított izmok szerepét a közvetlen azok 
mellett elhelyezkedők veszik át, így újabb, 
eddig ki nem alakult ráncok generálódnak, 
jóval karakteresebben. 

Több beszámoló szól arról, ahogy a hatás 
elmúltával a ráncok még erőteljesebbekké 
válnak.
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BOTOX NÉLKÜL- MILYEN MÁS 
MEGOLDÁS LÉTEZIK?

IV. 

A kezelés egyrészt azonnali eredményt nyújt 
azáltal, hogy mérsékli a ráncok mélységét, 
frissebb, fiatalosabb bőrképet biztosít, hidratál, 
és csökkenti a fáradtság és a stressz jeleit az 
arcon, mindemellett biztosít egy hosszabb 
távú regeneráló, revitalizáló hatást is.

Az azonnal látható eredményt a mimikai 
izmokra kifejtett hatás biztosítja: a korábban 
ismertetett hatásmechanizmussal bíró 
peptidnek köszönhetően a dinamikus ráncok a 
kezelést követően kisimulnak.

A további aktív hatóanyagok nyújtják az anti- 
aging, sejt- illetve szövetmegújító hatást. 

A kezelés lépései: az előkészítést (letisztítás, 
könnyed, de hatékony enzimes peeling) 
követően felvitelre kerül az ampulla. 

Ez tartalmazza a Hexapeptid8 névre hallgató 
peptidet, amely a mimikai izmokra hat.

MINDEN, AMIT TUDNOD KELL A 
HEXAMATRIX KEZELÉSRŐL.

V. 

A kozmetikai ipar mára már biztosított 
számunkra kockázatoktól, mellékhatásoktól 
mentes, abszolút non- invazív, azaz tű 
-és így fájdalommentes megoldásokat a 
mimikai ráncok elleni harcban, melyeket a 
kozmetikusunk révén is igénybe vehetünk. 

Ezek alapját olyan anyagok képezik, melyek 
a mimikai izmokat segítik relaxált állapotba 
kerülni, természetesen kevésbé drámai 
módon, de hasonló elv alapján, mint a 
Botox- a tapasztalatok alapján mindenképpen 
eredményesen. 

(Itt a neurotranszmitter anyag ki- illetve 
átjutása csak bizonyos mértékben 
korlátozódik, az izom továbbra is aktív, csak 
képes lesz relaxált állapotba kerülni abban az 
időszakban, amikor tényleges mimika nem 
történik, vagyis képes pihenni, nem tőri/ gyűri 
felesleges mértékben, folyamatosan a bőr 
szöveteit.) 

Előnyük még, hogy a „botoxszerű” 
hatást biztosító összetevők mellett (ezek 
leggyakrabban azArgilerine, illetve annak 
szintetikus változata a Hexapaptidek3 ill. 
8, vagy ahogy még nevezik, a Snare 25) 
a kezelések során alkalmaznak hidratáló, 
bőrfiatalító aktív anyagokat, így a kezelés, 
illetve kúra során egy lépésben a bőr 
minőségi jellemzői is javulnak. 

Ilyen típusú kezelés a 
HYAMATRIX® HEXAMATRIX 
kezelés.
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Az ampulla hatóanyagai közül érdemes 
kiemelni még a hyaluronsavat, és a karnozint, 
amely egy rendkívül hatékony antioxidáns, 
sejtmegújulást elősegítő peptid. 

Az ampullát követi a kezelés másik 
főszereplője az epidermális növekedési faktor 
(EGF) tartalmú gél.

Ezt követi a lezárás ápoló krémek felvitelével, 
melyek összetevői kiegészítik, felerősitik 
a korábban bőrbe jutatott aktív anyagok 
hatásait.

A kezelés időtartama kb. 45 perc, semmilyen 
kellemetlenséggel, fájdalommal nem jár. 

Kúraszerűen is végezhető, egy kúra 4 
kezelésből áll, melyeket heti rendszerességgel 
javasolt végezni. 

Mivel az izmokra gyakorolt hatás egy hétig 
garantálható egy kezelést követően, egy 
kúrával ez 5 héten keresztül biztosítottá 
válhat- ennyi idő alatt pedig lehetőséget 
adhatunk a bőr regenerációjára, a kötőszöveti 
struktúra regenerációjára.

Ezt a bőrünkben is megtalálható peptidet 
„Beauty faktorként” emlegetik, rendkívül 
sokrétű pozitív hatása miatt: 

• elősegíti a sejtek anyagcseréjét

• felgyorsítja a sejtosztódást 

• normalizálja a hámmegújulás folyamatát

• ellensúlyozza az UV sugarak károsító 
hatását: elősegíti a photoaging károsodott 
sejtek kicserélődését

• fokozza a kötőszövet építőelemeinek 
(hyaluronsav, rostfehérjék, glikoproteinek) 
termelődését.

• gátolja a metalloproteáz enzimek 
termelődését.

• támogatja a bőr mikrokeringését.

• normalizálja a faggyúmirigyek 
működését, finomítja a pórusokat, javítja 
az aknés bőrkép állapotát.

A gél felvitelét követően a kezelés típusának 
köszönhetően a kezelést végző szakember 
egy speciális kivitelezésű maszkot helyez fel, 
vagy ultrahangos eljárást végez.

Ez utóbbi időtartama alatt a szem környékre 
egy ún., eye patch kerül, mely minőségében 
megegyezik a maszkkal.
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Vendég életkora: 55 év
HEXAMATRIX kezelés 1 alkalom

A bőr szöveteinek rugalmassága, turgora látványosan javult, a szarkalábak 
és a ránc mélysége, hossza csökkent, a bőrszín egyenletessé vált.

A kezelést végezte: Bakos Anikó HYAMATRIX® szakértő

ESETTANULMÁNY

Előtte Utána



Szerző: 

Halász Emese
Hyamatrix Akadémia

szakmai vezető

REMÉLJÜK ÍRÁSUNKAT 
HASZNOSNAK TALÁLTÁTOK. 

Kérdéseitekkel, problémáitokkal a bőrfiatalítással, 
bőrápolással nyugodtan forduljatok hozzánk!

Innovatív anti-aging

ELÉRHETŐSÉG:

Telefonszám
+36 1 269 56 91

Cím:
1052 Budapest, Petőfi tér 3-5, 41-es kapucsengő

E-mail:
info@hyamatrix.eu

Facebook:
facebook.com/hyamatrix.hu

Instagram:
instagram.com/hyamatrix.hu


