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BEAUT Y & HEALTH

THE NEW DEVELOPMENTS IN AESTHETIC MEDICINE
GRAMMATIKI MARGARONI

ΣΥΝΑΝΤΉΣΑΜΕ ΤΉ ΓΙΑΤΡΌ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ ΜΑΡΓΑΡΏΝΉ ΣΤΌ ΚΕΝΤΡΌ ΚΛΙΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΉΤΙΚΉΣ 
ΔΕΡΜΑΤΌΛΌΓΙΑΣ, ΤΌ SKINMED DERMATOLOGY LASER, ΠΌΥ ΔΙΑΤΉΡΕΙ ΣΤΉ ΔΡΌΣΙΑ, ΚΑΙ ΜΑΘΑΜΕ ΠΌΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΌΙ 

ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΉΝ ΑΙΣΘΉΤΙΚΉ ΙΑΤΡΙΚΉ!

WE MET DOCTOR GRAMMATIKI MARGARONI IN SKINMED DERMATOLOGY LASER, THE CENTER OF CLINICAL AND 
AESTHETIC DERMATOLOGY, RUN BY HER IN DROSSIA, AND WE WERE INFORMED ABOUT THE LATEST TRENDS IN 

AESTHETIC MEDICINE!

Με την πάροδο του χρόνου, το δέρμα χάνει την το-
νικότητά του και γίνεται λεπτότερο. Οι μύες γίνονται 
πιο χαλαροί. Οι οφθαλμικές κόχγες διευρύνονται 
και απομακρύνονται.Το νέο υαλουρονικό ματιών 
είναι ειδικά προσαρμοσμένο για τη θεραπεία των 
κύκλων και των αυλάκων των ματιών. Η ελαστι-
κότητα είναι τέλεια σχεδιασμένη για το ασφαλές 
γέμισμα της περιοχής γύρω από τα μάτια και εξα-
σφαλίζει εύκολη και ανώδυνη διάχυση και πλήρως 
ελεγχόμενη τοποθέτηση του υαλουρονικού. Ενδεί-
κνυται για τη θεραπεία των κύκλων στα μάτια, την 
οριζόντια αύλακα κάτω από τα μάτια και τις μικρού 
μεγέθους περιοθφαλμικές «σακούλες». Το υα-
λουργικό ματιών περιέχει εκτός από υαλουρονικό 
οξύ, 8 είδη αμινοξέων και 3 είδη αντιοξειδωτικών.
Τα αμινοξέα και οι βιταμίνες είναι αναγκαία για την 
αναγέννηση των κυττάρων και τα αντιοξειδωτικά 
για την προστασία τους, ενώ το υαλουρονικό οξύ 
αντικαθιστά την απώλεια του όγκου. Η διάρκεια 
αποτελέσματος είναι ένα (1) έτος. Η διαδικασία δι-
αρκεί περίπου 30 λεπτά .

HYALOURONIC ACID FOR DARK UNDER-EYE 
CIRCLES With time, the skin loses its elasticity and 
becomes thinner. The muscles become slack. Every 
adipose tissue in the skin develops autonomously 
and separates itself from the rest by forming hol-
lows and crinkles. There is a depression in the skin 
around the eye sockets.The new Hyalouronic acid 
for the eyes is a gel that is injected and is ideal for the 
treatment of dark under-eye circles and hollows. It 
is perfectly designed to fill the area around the eyes 
with gel safely, easily, pain-free and in a controllable 
manner. It is recommended for the treatment of dark 
circles, the horizontal trough under the eyes and the 
small “bags” around the eyes. The Hyalouronic acid 
for the eyes contains apart from Hyalouronic acid, 
8 kinds of amino acids and 3 kinds of antioxidants. 
Amino acids and vitamins are essential for the re-
structuring process of the cells and antioxidants for 
their protection, while Hyalouronic acid replaces 
the loss of volume and improves skin hydration. The 
result can last up to one (1) year. The procedure’s 
duration is about 30 minutes.

ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΜΑΥΡΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ

FEMALE REJUVENATION (ΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΩΝ 
ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ)

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ 
(ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗ - 

ΑΔΥΝΑΜΑ ΜΑΛΛΙΑ - 
ΑΡΑΙΩΣΗ)

Ένα νέο προϊόν το οποίο 
συνδυάζει βλαστικά κύτταρα 
εμπλουτισμένα με αυξητικούς 
παράγοντες.Θρέφει και βελτιώ-
νει την κατάσταση των μαλλιών 
και του τριχωτού της κεφαλής. 
Προωθεί την κυκλοφορία 
του αίματος στο τριχωτό της 
κεφαλής και αναζωογονεί τους 
θύλακες των τριχών. Προκαλεί 
την ανάπτυξη των τριχών με 
την αύξηση του μεγέθους του 
θύλακα της τρίχας και σταματά 
την απώλεια μαλλιών.Το και-
νούργιο προϊόν περιέχει πέντε 
είδη πεπτιδίων και βλαστικά 
κύτταρα που ο συνδυασμός 
αυτός προάγει την παραγωγή 
νέων τριχών.

HAIR TREATMENTS (HAIR 
LOSS - WEAK HAIR - RE-
CEDING HAIRLINE) A new 
revolutionary product, which 
combines stem cells with 
growth factors for the first 
time.It nourishes and improves 
hair and scalp quality and ap-
pearance. It promotes blood 
flow in the scalp and rejuve-
nates the follicles. It causes 
hair to grow through increas-
ing the size of the follicles and 
it prevents hair loss. The new 
product contains five kinds of 
peptides and stem cells and 
this combination promotes 
the production of new hair by 
strengthening the follicles.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Μια φορά την εβδομάδα για 
τον πρώτο μήνα και στην συνέ-
χεια μια θεραπεία ανά μήνα. Δεν 
χρειάζεται κάποια προετοιμασία 
πριν από τη θεραπεία.

RECOMMENDED TREAT-
MENT One time per week 
for the first month and then 
one treatment per month. No 
preparation is needed before 
the treatment.

Καινοτόμο υαλουρονικο οξύ, τώρα δίνει λύσεις και στη γεννητική περιοχή. Χρησιμοποιεί-
ται για τη διόρθωση του χαμένου όγκου των μεγάλων χειλέων του αιδοίου. Το υαλουρο-
νικό οξύ δίνει μηχανική υποστήριξη στις ίνες κολλαγόνου, ενισχύει τον ιστό. Με αυτόν τον 

μηχανισμό συμβάλλει στη σφριγηλότητα και την ελαστικότητα των ιστών. 

FEMALE REJUVENATION (NON-SURGICAL REJUVENATION OF THE GENITALIA) 
Innovative Hyalouronic acid  now also offers solutions to genitalia issues.  It is used for 
the correction of the loss of volume of the labia majora. The Hyalouronic acid provides 

support to collagen fibers, it strengthens the tissue. So, it contributes to the elasticity and 
tightening of the tissues.

Τι αλλαγές παρουσιάζονται με την πάροδο του 
χρόνου στα γυναικεία εξωτερικά γεννητικά όρ-
γανα;
Στις γυναίκες, όσο πλησιάζουν στην εμμηνόπαυση, 
παρατηρείται απώλεια της ελαστικότητας, μείωση 
της λίπανσης, χαλάρωση και σταδιακή απώλεια 
του όγκου και της σφριγηλότητας των εξωτερικών 
γεννητικών οργάνων. Η αιδοιοκολπική ατροφία 
προκαλεί ξηρότητα, κνησμό, ενόχληση, πόνο κατά 
τη διάρκεια του σεξ. Φυσικά, και ο τρόπος ζωής, 
το κάπνισμα και η κακή διατροφή επηρεάζουν την 
ποιότητα του κολλαγόνου της περιοχής. 

Πώς βλέπετε τις γυναίκες να αντιμετωπίζουν αυ-
τού του είδους τη γήρανση;
Ως και πρόσφατα ήταν ένα θέμα ταμπού. Οι μελέ-
τες δείχνουν ότι μόνο το 14% των γυναικών ανα-
φέρει το πρόβλημα στον γιατρό, ενώ το 60% δεν 
το συζητά ποτέ με κανέναν! Καταλαβαίνουμε όμως 
ότι, εκτός από το αισθητικό, το κυριότερο πρόβλη-
μα είναι το λειτουργικό. Και οι δύο αυτές συνιστα-
μένες επηρεάζουν την ψυχολογία της γυναίκας και 

τη σχέση με τον σύντροφό της.

Έχουμε λοιπόν ως νέο trend. Πότε και από πού 
ξεκίνησε αυτή η τάση;
Το trend αυτό δημιουργήθηκε από την ανάγκη και 
το δικαίωμα κάθε γυναίκας να αισθάνεται άνετα με 
τον εαυτό της και να παραμένει ενεργή στο παιχνίδι 
της ζωής. Με την αύξηση του προσδόκιμου επιβί-
ωσης, η γυναίκα περνά το 40% του χρόνου ζωής 
της μετά την εμμηνόπαυση. Σήμερα μια γυναίκα 50 
ετών είναι νέα, όμορφη, ποθητή, δραστήρια και δη-
μιουργική. Η εξέλιξη των ιατρικών μεθόδων και της 
τεχνολογίας συνεπικουρεί στην αντιγήρανση και τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής, προσφέροντας μη 
χειρουργικές, προσιτές, ανώδυνες επεμβάσεις..

Πόσο ανώδυνες, εύκολες και ασφαλείς είναι οι 
επεμβάσεις αυτές;
Οι μη χειρουργικές θεραπείες αναζωογόνησης γεν-
νητικών οργάνων κατατάσσονται στις «lunchtime 
treatments». Γίνονται στο ιατρείο, απαιτείται λίγος 
χρόνος, χρησιμοποιείται μόνο τοπική αναισθησία 
και είναι πολύ ασφαλείς.

What kinds of changes are observed with time in 
the female external genitalia?
 In women, moving on to menopause, what is 
observed is a thinning of the vaginal mucous mem-
brane, a loss of elasticity, dryness, loosening and 
volume loss of the external genitalia. Vaginal at-
rophy causes dryness, skin irritation and pain during 
intercourse. Of course, the lifestyle, smoking and 
bad nutrition affect the quality of the collagen in 
the area.

How do you think women cope with this kind of 
problem?
Until recently it was taboo. Studies show that only 
14% of women mention this problem to the doc-
tor, while 60% never discuss it with anyone! We 
understand, however, that apart from the aesthet-
ics, the main problem is functionality. Both factors 
affect the mental health of women and their rela-
tionship with their male partners.

So, it’s an new trend? When and from where did 
it start?
This trend came about due to the need and right of 
every woman to feel better about herself and to 
stay active in the game of life. With the rise in life 
expectancy, the duration of the life a woman has 
left after menopause is 40%. Currently, a woman 
aged 50 is young, beautiful, attractive, active and 
creative. The development of medical methods and 
technology contributes to anti-aging and improve-
ment of the quality of life, offering non-surgical 
and pain-free procedures at attractive prices.

How pain-free, easy and safe are these proce-
dures?
Non-surgical rejuvenation treatments of the gen-
italia are considered as “lunchtime treatments”. 
They are performed in the doctor’s office in no 
time, with the use of local anesthesia and they are 
totally safe.


