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UNTUK KERIPUT
DAN PIGMENTASI
Usia saya 38 lahun, sudah
menikah dan memiliki dua
orang anak. Saat ini saya sedang
bermasalah dengan keriput
LASER

''.ai

mengencangkan ku it yang kendur.

Ada downtime minima setelah
perawatan laser, seperti kemerahan
yang diharapkan akan menghilang
setelah 3 had. Sedikt s.dr juga akan

berisi bahan bahan seperti asam
salisilat, asam g kolat atau benzoil
perok da. NamLrn berhati hatilah

hat selama masa pemulihan 5 7

agar Anda t dak mengalam ritasi

dan pigmenlasi pada wajah,
dan ingin mengatasinya dengan

ter

menggunakan teknologi laser.

dengan mudah.

Adakah laser yang dapat merawat
kedua masalah saya sekaligusl Apa
saia risikonya?

Dr. Jean Ho

meregenerasi ko agen baru dan

Donna-Bandung

dari Jean
Ho Skin and
Laser Clinic,
Singapura,
juga akan
menjawab
berbagai

hari, dan

in dapat d sembunylkan

produk in.

Perawatan di atas t dak berdirl

B la

jerawat semak n bengkak

sendir, terap harus menjadi bagan
dar sebuah program pengobatan

merah dan menyakitkan, atau
berkembang sampa ke punggung,

ho stik yang dapat mencakup sun
tikan botox, dan perawatan kulit

Anda harus melakukan pengobatan

topika

memerukan obat topikal dan ora

.

med s, dan mungk n Anda juga

untuk mengontro jerawa|
Peeiing k rnia dapat dilakukan
untuk mengh langkan sel-se kulit

JEMWAT
MEMBANDEL

Saya benar-benar merasa kesal

dan marah dengan beberapa
jerawar yang mengganggu di

Pertanyaan
Anda seputar
kesehatan dan
kecantikan
kulit.

karena terlalu sering menggunakan

mati yang menyumbat por Pori
pada

kr..r

it.

Laser pengelupasan

wajah saya. Saya telah melakukan
beberapa perawatan di klinik,
dan dengan menggunakan

ditargetkan pada jerawat yang
disebabkan karena kelenjar
mlnyak, penyusutan kelenjar dan
pengurangan ukuran pori-pori, juga

obar jerawat, tetapi tidak juga
membantu. Sekarang, ierawat juga

seda komedo

mulai rumbuh di punggung saya.
Apa )'ang mesti saYa lakukan?

ropy (PDT1 akan membunuh bakten

mengelupaskan sel-se kulit mati
Sementam photodlndm1c thepenyebab
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jeEwat

yang berada di

da am kelenjar minyak. Perawatan

.

Deor Donna,

Dedr lY ran ta.

Keiput

l'aasalah Anda

d sebabkan karena

melemah dan men p snya kolagen
serta elast n di kulit. Gars-gars
ha us mulai terlihat pada kulit
tipis di sektar mata. Sedangkan
pigmentasi ada ah has dar

hormon dan lerawat.

dar

kombinasi dar faldor genetik,
ingkungan sefta hormon. Stres
akan meningkatkan produksi sebum,
sementara kurang tidur juga akan
menyebabkan ket dakseimbangan

kombinasi radiasi UV, stimulasi

Target

ini melibatkan ap kasi prrner ke

terjad karena

aser toning ada ah

hormon. Ada beberapa bukt
lm ah bahwa produk-produk susu
iuga dapat memperburuk jerawat.

pigmentasi yang t dak diinginkan,

Iestosterone sepertihormon

juga untuk menstimulasl sintet

dalam susu yang mempengamhi
jerawat. Fermentasi yang terjad

s

ko agen dalam derm s. Kulit akan

terasa kenyal segera setelah
perawatan, dan tanda-tanda

pada

produki keju, luga

has

produksi testosterone yang

penuaan akan berkurang. Perawatan

meningkat. lYakanan dengan

ini memlliki masa downtime yang
minimal, dan dapat d ulang sebagai

glycemic index (Gl)

bag an dari rangkaian perawatan

peremajaan yang intens

I

atau

t

nggi,

sepeti

nas putih dan gu a olahan, luga
dapat memperburuk lerawat.
llakanan makanan ni akan

sebagai pe engkap program

dicerna secara cepat oleh tubuh.

perawatan onti oging.
Anda mem liki

(Smartxide DOT) adalah sebuah

menyebabkan onjakan kadar gula,
dan ha ni akan menyebabkan
lonjakan kadar nsu n daral'

pertanyaan?

F

rocionol Loser

Resu rfoci ng

enjar s€5aaecus.

aser yang diopt malkan untuk

h ngga memicLr ke

Kirimkan saja ke

perawatan keriput yang parah, scor
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(bekas

meningkatkan produks ser,-.
Anda harus mern-: le2//aran

Kaani akan

p

mencarikan jawabannyal

22

coSMETIc

jeraM), pori-pori besar dan

gmentas. Laser ini akan meresap
mendalam ke dalam kulit untuk

SURGERY d BEAUTY

dengan produk

sk.aa'a -_:-<

ku t jerawat. Prod-<
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kulit, d ikuti dengan peny naran dari

sumber cahaya khusus. Cal? ni
akan mengontrol produks sebum
yang berlebihan dan merangsang
sintesis kolagen untuk penyembuhan
bekas jerawat. @

