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Filler hyaluronic acid
merupakan pilihan yang re-
latif aman untuk pilihan pera-
rvatan ini. Dr. Lee menga-
takan, "Hampir tidak ada

risiko dengan penggunaan

f lkr hyaluronic acid ini.
Memar bisa saja terjadi, te-
tapi akan hilang dengan sen-
dirinya. Alergi dan reaksi
pada .jaringan lokal adalah
hampir pasti tidak pernah
terjadi."

LASER RESURFACING
Laser reunfacing dapat membantu
mengatasi kerutan statis dan kerut-
an halus, sebab alat ini bekerja dengan

cara melapisi dan mengencangkan kulit.
Dokter kulit asal Malaysia, Dr. Ko

Beng Chung mengatakan, "Laser f'actiona/
COz adalah tipe laser yang paling populer
dari perawatan resutfacing yang ada.
Pada metode ir-ri, kami akan membakar
permukaan kulit sehingga menyebabkan
timbulnya titik-titik kecil pada kulit. Dari
titik-titik tersebur, memungkinkan laser

f'octionalCO-z masuk ke dalam bagian I'ulit
(sangat dalam) tanpa mcnyebabkan parut.
Semakin dalam, renru akan membuat
perawatan atau pengobatan ini iebih efekrif.
Hal ini juga memungkinkan dokter untuk
untuk merarvat kerutan yang kasar.

"Jaringan pa.rut scring terjacli ketika
perawatan dilakukan pada area yang lebih
besar, jika Anda memiliki banyak kerutan
dan kekenduran pada kuht. Ini tidak tcrjadi
dengan laser f'ttctiotml CO:, di mana kita
dapat menembakkan ribuan tembakan ke
dalam kulit. Efeknya jauh lebih dalam dan
lebih drastis, " tambahr-rya.

Perarvatan dengan l'aser resurJacittg
dapat membantu pasien terlihar lima
sampai delapan tahun lebih muda, dan
efek ini akan bertahan selama dua sampai
lima rahun ke depan. Tidak ada bacasan

atau aturan mengenai seberapa sering pe-
rawatan ini harus dilakukan, karena sangat
tergan tung pada jenis laser 1,ar-rg digunakan.
Selain itu, pasien juga harus menunggu
sekitar satu sampai lima minggLi anrara
sesi perawatan.

Dr. Ko rner-rgatakan, "Saya merniliki
pasien dari usia 30 tahun ke atas yang da-
tang pada saya untuk perawaran. Metode
yang saya rekomendasikan untuk mercka,
tergantung dari silat kcrutam mereka (ha-
lus, kasar, kendr-rr, dinamis arau sr:rris).
Seringkali, kombinasi dari perawaran-

perawatan memberi hasil terbaik. Saya sering menggunakan
perawaran laser dikombinasi dengan Botox' atau filler."

Dr. Ko juga menjelaskan bahwa proses perawatan
dengan laser cukup cepat, antara 30 menit sampai satu
jam. Beberapa pasien akan merasakan kulitnya mengelupas
sedikit atau kemerahan selama sekitar seminggu setelah

pengobatan, tapi selain itu, tidak ada lagi efek samping lain
yang ditimbulkan.

"Perawatan dengan laser merupakan sebuah perawatan
yang sederhana dan aman bila ditangani oleh dokter yang
berpengalaman," ungkap Dr. Ko.

FACE + NECK LIFT
Koreksi secara pembedahan adalah pilihan
tepat untuk kerutan yang disebabkan karena
kekenduran kulit atau subkutan (bawah kulit)

dan jaringan otot, yang menyebabkan lipatan dan kerutan
dalam. Koreksi secara pembedahan melibatkanf celfi a:au
necle /ifi, atau keduanya, tergantung pada kondisi yang
sedang dirawat.

Facelifi klasik melibatkan perusakan dan pemisahan
kulit dari otot. Dokter bedah akan membuat penyayatan di
garis rambut yang tersembunyi di belakang telinga dan di
bawah dagu. Jaringan dasar ditarik, kulit juga ditarik untuk
menaikkan keruran, dan kelebihan kulit akan dibuang.

Dokter bedah plastik asal Brasil yang praktek di
Singapura, Dr. Marco Faria-Correa, menunjukkan beberapa
contoh sebuah prosedtr facehfiyangberhasil dengan baik.

Untuk Permasalahan

Dokter kulit asal Malaysia,
Dr. Ko Chung Beng.

Suntikan Botulinum

Toxin Type A

Filler Temporory

Loser Resurfocing

Foce + Neck Lift

Kerutan dinamis-kerutan

antara alis dan pangkal

hidung, keriput pada dahi

dan kekenduran kulit

pada leher.

Kerutan statis - sudut mata

dan kerutan di kening.

Juga membentuk kembali

atau memperbaiki bagian-

bagian wajah seperti bibi;

pipi dan dagu.

Kerutan statis dan dinamis.

Kerutan statis yang di-

sebabkan karena kelebihan

kulit, yang mengarah

terbentuknya lipatan dan

Lipatan yang dalam.

3 bulan sampai satu.

2 sampai 5 tahun.

Permanen - tergantung proses

penuaan alami sesudahnya.






