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MËNJANIMI I
NISHANEVE
Metoda kozmetike-kimike i Dr. Dunkiq për mënjanimin
e shkallëshkallshëm të nishaneve që gjenden mbi fytyrën dhe
trupin, pa gjak ose dhimbje

Nishanet janë grupe qelizash të pigmentuara në trajtë të ndryshimeve të
vogla të lëkurës. Ato mund të jenë prej lindjes ose të paraqiten gjatë jetës. Të
rriturit kanë mesatarisht midis 10 dhe 41 nishane. Ato kanë forma, struktura
dhe përmasa të ndryshme. Ngjyra e tyre lëkundet midis ngjyrës së lëkurës dhe
ngjyrës së zezë. Nishanet mund të paraqiten kudo qoftë në trup.
Nishanet janë shenja dalluese, që i japin lëkurës një karakter personal. Ka
nishane të bukura që janë pjesë përbërëse e magjepsjes së njeriut. Shumica
e nishaneve janë plotësisht të parrezikshme.
Megjithatë, nishanet duhet të mënjanohen, kur ato gjenden në vende të irritohen ose lëndohen shpesh ose atëherë, kur ato paraqesin probleme estetike
ose psikosomatike.
Autori i metodës:
Dr. Gojko Dunkiq

Salloni i kozmetikës moderne „Dr. Dunkiq“ ka zhvilluar një metodë për mënjanimin e shkallëshkallshëm të nishaneve dhe lëndimeve të tjera beninje të
lëkurës së fytyrës dhe trupit, pa gjak ose dhimbje. Metoda është patentuar
dhe ka një certifikatë nga fusha e mjekësisë alternative.
Autori i metodës është Dr. Gojko Dunkiq, doktor i shkencave teknike i Fakultetit
të Teknologjisë Metalurgjike të Universitetit të Novi Sad-it. Edhe bija e Dr.
Dunkiq, Natasha Dukiq, është doktor i shkencave teknike në fushën e kimisë
dhe infermiere. Ajo ka marrë shumë diploma lidhur me metodat natyrore dhe
alternative të mjekimit. Biri i Dr. Dunkiq, Alleksandar Dunkiq, është inxhinier
mekanik i diplomuar dhe gjithashtu mjek i diplomuar në fushën e mjekësisë
natyrore.
Metoda bazohet në këto fakte: 1) Lëndimet beninje të lëkurës nuk kanë rrënjë;
2) Efekti i preparatit nuk është toksik, por i përkohshëm, i saktë, plotësisht i
dozuar dhe i efektshëm; 3) Efekti është i diferencuar, domethënë qelizat e
shëndetshme mund të mbrohen, ndërsa qelizat e deformuara shkatërrohen
dhe 4) Lëkura ka një aftësi të jashtëzakonshme epitelizimi dhe rigjenerimi.
Kushtet vijuese janë të domosdoshme për të kryer trajtimin: Nishanet nuk
janë ngacmuar; ka më shumë se një vit që janë paraqitur; nuk janë të dhimbshme dhe nuk shpojnë, lëkura rreth tyre nuk është e irrituar dhe nuk del gjak;
nuk janë lënduar mekanikisht ose trajtuar me një metodë tjetër në gjashtë
muajt e fundit dhe nuk kanë ndryshuar shumë ngjyrën, formën madhësinë
ose pigmentimin. Analiza dermoskopike rekomandohet, por nuk është kusht
i domosdoshëm ose i mjaftueshëm për të pranuar klientin në trajtim. Faktori
vendimtar është përvoja e familjes gjatë disa dhjetëvjeçarësh.
Përveç nishaneve, kjo metodë mundëson mënjanimin e lythave, papillomave,
fibromave, keratozave, ksantellazmave, nishaneve të kuqe të gjakosura, mish-

rave të huaja në qafe ose nën sqetullat, kondillomave, njollave të diellit, njollave të pleqërisë dhe lëndimeve beninje të
tjera të lëkurës.
Metoda përbëhet nga një ose më shumë trajtime, midis të
cilave rekomandohet një periudhë 60-ditore, sepse lëndimet duhet të mënjanohen në shtresa. Një sasi e vogël preparatesh të posaçme të patentuara aplikohen mbi lëndimin
me ndihmë të një gypi të vogël (mikrokapilar). Krijohet një
reaksion kimik, i cili ndryshon ngjyrën e shtresës sipërfaqësore të lëndimit, ndërsa lëkura e shëndetshme rreth zonës së
trajtuara skuqet përkohësisht (eritema). Trajtimi shkakton një
ndjenje kruarjeje, e cila zgjat disa minuta. Ngjyra e kuqërremë
e lëkurës zhduket pas një ore.
Zona e trajtuar fillon të errësohet dhe, pas dy orësh, ajo ka një
ngjyrë midis bojës së kafes dhe së zezës. Dy ditë më vonë, ajo
kthehet në një kore, e cila plotëson një funksion mbrojtës deri në
paraqitjen e lëkurës së re. Pas 15-30 ditë, kur procesi i epitlizimit
ka përfunduar, organizmi hedh koren dhe nën të paraqitet një
lëkurë e njomë bojë trëndafili, e cila përforcohet shkallë-shkallë
gjatë dy javësh ose dy muajsh që vijojnë, derisa ajo arrin të
njëjtën ngjyrë dhe të njëjtat karakteristika si lëkura rrethuese.
Metoda është veçanërisht e efektshme në rast të lëndimeve
mbi nivelin e lëkurës. Nishanet me diametra deri në 6 mm
mënjanohen zakonisht me vetëm një trajtim, ndërsa nishanet
me diametra deri në 1 cm mënjanohen pas dy trajtimesh.
Numri i nevojshëm i trajtimeve varet nga lloji i lëndimit (përmasat, struktura dhe poroziteti), si edhe nga karakteristikat
dhe lloji i lëkurës. Një e tretë e klientëve trajtohen vetëm një
herë, një gjysmë trajtohen dy herë, ndërsa të tjerët trajtohen tri ose më shumë herë. Numri i përafruar i trajtimeve të
nevojshme për mënjanimin e plotë të ndonjë lëndimi i komunikohet klientit para fillimit të trajtimit të parë.
Edhe nishanet në nivel të lëkurës mënjanohen me sukses,
por në rastin e tyre ka nevojë për së paku dy trajtime dhe
periudha e rikuperimit është më e madhe.
Për shkak të strukturës së saj, lëkura e fytyrës dallohet shumë
nga lëkura e trupit. Në pjesën e lartë të epidermës, lëkura e
fytyrës ka më shumë shtresa prej qelizave të vdekura. Për
këtë arsye, ajo është shumë e përshtatshme për zbatimin

e kësaj metode. Në shumicën e rasteve, pas përfundimit të
trajtimit nuk shihet vendi ku lëndimi gjendej.
Shumë personalitete publike, sportive dhe artistike, si edhe një
numër i madh mjekësh dhe personeli mjekësor, kanë mënjanuar
nishanet me ndihmë të metodës kozmetike të Dr. Dunkiq.
Pas një përvoje 70-vjeçare në zbatimin e kësaj metode të re,
nuk kemi pasur asnjë rast, kur lëndimet të paraqiten përsëri,
dhe nuk janë shënuar efekte negative
Trajtimet duhen programuar me telefon ose postë elektronike dy ditë më parë. Trajtimet zgjasin afërsisht një orë dhe pas
tyre klienti mund të vazhdojë aktivitetet e tij të përditshme.
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