CZE

ODSTRAŇOVÁNÍ
PIH
chemická kosmetická metoda na jisté, pozvolné, nekrvácející a
bezbolestné odstranění pih na obličeji,
hlavě a těle dle doktora Dunkiče

Pihy jsou skupiny pigmentových buněk ve tvaru drobných kožních změn. Mohou
být vrozené, anebo mohou vzniknout během života a dospělá osoba jich má
průměrně 10 až 40. Mají různé tvary, strukturu a velikost, mohou být stejné
barvy jako pokožka a mohou být až černé barvy a mohou se nalézat kdekoliv
na těle.
Pihy mohou být zvláštním znaménkem, které kůži dává osobitý ráz. Některé
mohou být půvabné a mohou přispět k osobnímu kouzlu a přitažlivosti. Většinou jsou pihy zcela neškodné.
Avšak, pokud se pihy nalézají na místě kde mohou být často zatržené nebo
odírané, anebo jsou z estetického hlediska nežádoucí, je třeba je odstranit.
Dřívější hledisko o nebezpečnosti odstraňování pih současné metody a zkušenosti zcela vyvrácí.
Autor metody:
Dr. Gojko Dunkič

V salonu nové kosmetiky „Doktor Dunkič“ byla vyvinuta nová metoda na jisté,
postoupné, nekrvácející a bezbolestné odstranění pih a jiných neškodných
kožních útvarů na obličeji, hlavě a těle. Metoda byla petentována a je doložena
certifikátem v oblasti alternativní medicíny.
Autor metody Dr. Gojko Dunkič, doktor technických věd, získal doktorát na
Technologicko-metalurgické fakultě v Bělehradě. Dcera doktora Dunkiče – Dr.
Nataša Dunkič Djordjevič je rovněž doktor tehnických věd oboru chemického
a zdravotní sestra s vykonanou odbornou státní zkouškou, získala rovněž veliký počet diplomů v oblasti přírodní a alternativní metody léčby. Syn doktora
Dunkiče – Aleksandar Dunkič je diplomovaný strojní inženýr a diplomovaný
lékař přírodní medicíny.
Metoda je založena na následujících faktech: 1) benigní kožní útvary nemají
kořen, 2) působení přípravků je netoxické, rychlé, přesné, v optimálních dávkách
a účinné, 3) působení je diferenční: zdravé buňky bojují a deformované bývají
zničeny, a 4) pokožka má vynikající schopnost epitelizace a regenerace.
Nezbytnou podmínkou k provedení zákroku je, aby pihy byly v klidném stavu,
na pokožce déle než 1 rok, nesmí svědět ani bolet, pokožka v jejich okolí nesmí
být zanícená, nesmí krvácet, a bez dřívějších mechanických poranění s tím, že
za posledních šest měsíců nebyly podrobeny zásahu jinou metodou, že nezměnily náhle své zbarvení, tvar, velikost nebo pigmentaci, atd. Dermatologické
vyšetření je žádoucí, ale není nezbytný a není podmínkou k provedení zákroku,
rozhodující je několik desítek let trvající rodinná zkušenost.
Kromě pih, touto metodou lze úspěšně odstranit i bradavice, papilomy, fibromy, keratózy, xantelazmy, červené pihy, drobné výrůstky na krku a pod pažím,

kondylomy, skvrny ze slunce, stařecké skvrny a mnohé jiné
nezhoubné kožní útvary.
Metoda předpokládá jeden anebo více zákroků, v doporučeném časovém odstupu v trvání 60 dnů, přičemž se lézi
odstraňují po vrstvách. Zásah se provádí tím způsobem, že se
malé množství jednoho ze speciálních patentovaných přípravků, skleněnou pipetou (mikrokapilárem) nanáší na výrůstek.
Přitom ihned dochází k chemické reakci a ke změně zbarvení
povrchové vrstvy výrůstku a zdravá pokožka v okolí místa
zákroku dočasně zarudne (erytema). Při zákroku klient pocítí
mírné štípání po dobu několika minut a zarudnutí zmizí po
jedné hodině. Místo zákroku začíná tmavnout a po několika
hodinách se stane tmavě hnědým až zcela černým, a během
několika následujících dnů se přemění ve stroupek. Jeho je
úloha ochranná až do doby vytvoření vrstvy nové pokožky
pod ním. Když proces epitalizace zkončí, tělo samo odstraní
stroupek mezi 15. až 30. dnem. Na místě odstraněné pihy
objeví se nová, něžná, růžová pokožka, která se po uplynutí
několika týdnů nebo měsíců stabilizuje a její zbarvení se
přizpůsobí okolí.
Metoda je zvlášť účinná u výrůstků nad úrovní kůže. Pihy
průměru do 6 mm nejčastěji se odstraní v jednom zákroku
a do 1 cm ve dvou. Počet nezbytných zákroků je závislý na
druhu výrostku, velikosti, struktuře, pórovitosti, jakož i vlastnostech a druhu pokožky. Třetina klientů přichází na zákrok
pouze jednou, polovina dvakrát a ostatní třikrát nebo vícekrát. O předpokládaném počtu zásahů k úplnému odstranění
všech výrostků klient je informován před provedením prvního
zákroku.
Pihy na úrovni kůže lze rovněž úspěšně odstranit, ale jsou
k tomu nezbytné nejméně dva zákroky a období zotavení
trvá déle.
Pokožka na obličeji je dle struktury rozlišná nežli je kůže na
těle, v horních vrstvách epidermu existuje větší počet vrstev
mrtvé tkáně, což velmi vyhovuje této metodě. V největším
počtu případů po zakončení procesu místo kde se výrůstek
nalézal není zřetelné.
Pomocí chemické kosmetické metody dle doktora Dunkiče
své pihy odstranili mnohé známé osobnosti veřejného živo-

ta, estrádní hvězdy a sportovci, jakož i veliký počet lékařů a
pracovníků ve zdravotnictví.
Ani po sedmdesáti letech od prvního provedeného zákroku
dle této nové kosmetické metody ani v jednom případě se
výrůstek neobjevil znovu, aniž došlo k nežádoucím důsledkům.
Zásahy lze objednat telefonem nebo e-mailem alespoň týden
předem, průměrně trvají jednu hodinu a poté se klient vrací k
normálním každodenním aktivitám.
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