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FJERNELSE AF
MODERMÆRKER
kemisk kosmetisk metode til sikker, gradvis, ublodig
og smertefri fjernelse af modermærker fra ansigtet,
hovedet og kroppen after læge Dunkić’ metode

Modermærker er grupper af pigmentceller i form af små ændringer i huden. De
kan være medfødt eller opstå gennem livet og en voksen har dem gennemsnitligt mellem 10 til 40 år. De er har forskellig form, struktur og dimension,
fra hudfarvede til sorte, og de kan forekomme overalt på kroppen.
Modermærker er tegn på anerkendelse, såsom karakteristika, der giver huden
en personlig karakter. Nogle er attraktive og er en integreret del af charmen
og forførelse. Langt størstedelen af modermærker er helt uskadelige.
Men hvis modermærket er på det sted, hvor ofte irriterer og skader eller giver
æstetiske og psykosomatiske problemer, skal det fjernes. Tidligere holdning
om, at fjernelsen af modermærker er farligt, tilbageviser moderne metoder
og erfaringer nu.
Skaberen af metoden:
Gojko Dunkić

I den nye kosmetik salon ”Doktor Dunkić” er der udviklet en kemisk-kosmetisk
metode til sikker, gradvis, blodløs og smertefri fjernelse af modermærker og de
andre godartede hudlæsioner på ansigtet, i hovedet og på kroppen. Metoden
er patenteret, og er blevet certificeret inden for alternativ medicin.
Metodens opfinder er lægen Gojko Dunkić med Ph.D. i de tekniske videnskaber,
som fik sin doktorgrad på Teknologisk og metallurgisk fakultet i Beograd. Doktor Dunkić’ datter - Natasa Djordjevic Dunkić har også Ph.D. i tekniske videnskaber i kemi og er sygeplejerske med professionel eksamen, samt indehaver
af mange certifikater fra området for naturlige og alternative behandlingsmetoder. Doktor Dunkić’ søn - Aleksandar Dunkić er uddannet maskiningeniør
og uddanet læge i naturmedicin.
Metoden bygger på følgende kendsgerninger: 1) godartede hudlæsioner har
ikke rod, 2) virkning af præparatet er ikke-toksisk, på nuværende tidspunkt,
præcis, doseres optimalt og effektivt 3) virkningen er differential: raske celler forsvarer sig og deformede bliver ødelagt, og 4) huden har en skinnende
funktion af epitelialisering og regenerering.
Nødvendigt krav for at udføre behandlingen er at alle modermærker er helt
rolige, ældre end et år, at de ikke klør, ikke stikke eller gør ondt, at huden omkring dem ikke er i brand, at de ikke bløder, at de ikke er mekanisk skadet eller
behandlet med andre metoder i de seneste seks måneder, at de ikke pludselig
har ændret farve, form, størrelse eller pigmentering, etc. Dermoskopisk undersøgelse er ønskeligt, men ikke nødvendigt, men også ikke en tilstrækkelig
forudsætning for behandling for at blive accepteret, men den afgørende er
årtiers familieerfaring.
Foruden modermærker, fjerner denne fremgangsmåde med succes også
vorter, papillomer, fibromer, keratoser, xanthomer, røde blodige modermærker,

små vækster på halsen og under armhulerne, kønsvorter,
pletter fra solen, alderspletter, samt mange andre godartede
hudlæsioner.
Fremgangsmåden består af en eller flere behandlinger, med
den anbefalede interval på 60 dage, hvor er læsionerne
fjernes i lag. Behandlingen udføres ved at lave plads til en
af flere særlige patenterede produkter, og man anvender et
glasrør (mikrokar) til læsionen. Der kommer straks kemiske
reaktioner og overfladelaget af læsionen ændrer farve og
den sunde hud omkring de behandlede steder rødmer midlertidigt. Behandlingen føles som en prikkende fornemmelse
som varer få minutter og rødme forsvinder efter en time.
Det behandlede sted derefter begynder at blive mørkere,
efter et par timer bliver det mørke brunt til helt sort, og i de
næste par dage omdannes til skorpe. Den har en beskyttende rolle indtil den fuldstændige dannelse af et lag af ung
hud nedenunder. Når epitelialiseringsprocessen er færdig,
kroppen netop selv afviser skorpen mellem 15. Og 30. dag.
I stedet for den fjernede modermærke vises der en ung,
blød, lyserød hud, som har brug for et par uger eller måneder
til gradvist modnes og tage farve og karakteristika fra den
omkringliggende hud.
Fremgangsmåden er især effektiv for læsioner, der er placeret i det øverste hudlag. Modermærker op til 6mm i diameter,
fjernes sædvanligvis med en enkelt behandling, og op til 1
cm med to. Antallet af behandlinger afhænger af den type af
læsioner, størrelse, struktur, porøsitet, samt karakteristika og
hudtype. En tredjedel af kunderne kommer kun til behandlingen én gang, halvelen to gange, og de resterende tre eller
flere gange. Det anslåede krævede antal af behandlinger
for fuldstændig fjernelse af alle læsioner kommunikeres til
kunden, før den første behandling. Modermærker i dybere
i huden fjernes også med stor succes, men de har brug for
mindst to behandlinger og helingsperioden varer længere.
Ansigtshuden er anderledes i sin struktur fra huden kroppen, på toppen af epidermis findes der en et større antal
døde hudlag og denne metode er meget brugbar. I de fleste
tilfælde efter afslutningen af processen, kan der ikke findes
et sted, hvor der engang var læsionen. Med kemisk kosmetisk
fremgangsmåde, ifølge læge Dunkić, har mange offentlige,

sports- og showbusiness personligheder fået fjernet deres
modermærker, samt et stort antal af læger og sundhedspersonale.
Selv efter 70 år fra den første anvendelse af denne nye
kosmetiske metode, har der ikke været et eneste tilfælde
af genvækst af læsionen eller efterfølgende utilsigtede
konsekvenser.
Behandlinger er planlagt via telefon eller e-mail mindst en
uge tidligere og varer i gennemsnit en time og umiddelbart
efter det kunden kan vende tilbage til de normale daglige
aktiviteter.
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