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ANYAJEGYEK
ELTÁVOLÍTÁSA
a szemölcsök biztonságos, fájdalommentes, vérmentes, fokozatos eltávolítása Dr. Dunkić vegyi kozmetikai módszere alapján

Az anyajegyek a pigmentek sejtcsoportjai, amelyek a bőrön apró változás
formájában találhatók. Lehetnek vele születettek, vagy az élet folyamán
keletkeznek, a felnőtteknél átlagosan 10-40 db-ig találhatóak. Alakjuk, szerkezetük és méretük különböző, színük a test színétől a feketéig lehet, és a
test bármelyrészén megtalálhatóak.
Az anyajegyek megkülönböztető jelek, amelyek megjelölés formájában a
bőrnek személyes jelleget adnak. Némelyek vonzóak és a báj és a hódítás
összetevő részei. Az anyajegyek nagy része veszélytelen.
Ha azonban az anyajegy olyan helyen helyezkedik el, ahol gyakran irritálódik,
vagy esztétikai és pszichoszomatikus problémát okoz, el kell távolítani. A korszerű kezelés és gyakorlat ellentmond azon korábbi állásfoglalásnak, amely
alapján az anyajegyek eltávolítása káros.
A módszer szerzője:
dr. Gojko Dunkić okleveles
vegyészmérnök

A „Doktor Dunki“ új kozmetikai szalonjában vegyi kozmetikai módszer került
kifejlesztésre az anyajegyek biztonságos, fokozatos, vérmentes és fájdalommentes eltávolítására, s ugyancsak az arcon, fejen és testen levő más
jóindulatú sebek, elváltozások eltávolítására is. A módszer szabadalmaztatva
lett és alternatív gyógymód tanúsítvánnyal rendelkezik.
E gyógymód szerzője Dr. Gojko Dunkić, műszaki tudományok doktora, a Belgrádi Technológiai-kohászati Egyetemen doktorált. Dunkić doktor leánya, dr.
Nataša Dunkić Đorđević szintén a műszaki tudományok doktora, vegyész és
ápolónő szakvizsgával, valamint több diplomával rendelkezik a természetes
és az alternatív gyógymódok területén. Dunkić doktor fia - Dunkić Aleksandar
okleveles gépészmérnök és a természetgyógyászati tudományok doktora.
A gyógymód az alábbiakon alapul: 1) a jóindulatú bőrsebeknek nincs gyökere,
2) a készítmény hatása nem toxikus, pillanathatású, pontos, optimálisan adagolt és hatékony, 3) hatása differenciázott: az egészséges szervek védekeznek, az elváltozottak pedig megsemmisülnek és 4) a bőr hámszövete remekül
kialakul és regenerárüldik.
A kezelés lefolytatásához feltétlenül szükséges, hogy az anyajegyek teljes
nyugalmi állapotban legyenek, egy évnél idősebbek legyenek, ne viszkessenek, ne lüktessenek, ne fájjanak, a bőr körülöttük ne legyen gyulladásban, ne
vérezzenek, ne legyenek mechanikailag felsértve vagy az elmúlt hat hónapban
valamilyen más eljárással kezelve, ne legyen a színük, méterük, pigmentációjuk stb. hírtelen megváltozva. Kívánatos a bőrgyógyászati vizsgálat, de nem
nélkülözhetetlen és nem feltétlen feltétel ahhoz, hogy a kezelés elfogadható
legyen, hanem előfeltétel a több évtizedes tapasztalat.
Az anyajegyen kívül ezen eljárással távolíthatóak el a szemölcsök, szemölcs
daganatok, fibrómák, keratózisok, xanthomasmák, a piros véraláfutásos anya-

jegyek, a nyakon és hónalj alatt keletkezett apró bőr darabok,
kondilómák, a napfénytől keletkezett foltok, öregségi foltok,
valamint sok más jó indulatú bőrsebek.
A gyógymód egy vagy több kezelésből áll, javasolt 60 napos
időközzel, miáltal a sebek rétegenként kerülnek eltávolításra.
A kezelés úgy történik, hogy a több szabadalmazott készítmény egyikét rávisszük a seb egy kis térfogatára, az arra
a célra jóváhagyott üveg csövecskével (mikro kapillárissal).
Ezáltal azonnal vegyi reakció keletkezik és megváltozik a seb
felszíni rétege, a seb körüli egészséges bőr pedig ideiglenesen megpirosodik (eritéma). A kezelés alatt enyhe viszketést
érzünk, ami pár perc múlva megszűnik, a piros bőr pedig egy
óra múlva elmúlik.
Ezután a kezelt hely elkezd sötétedni, pár óra múlva sötét
barna, majd fekete lesz és pár nap múlva heggé válik. Ennek,
védőhatása van, mindaddig, amíg az új hámréteg ki nem
alakul alatta. Amikor a hámszövet rétege kialakulásának folyamata befejeződik, a test 15-30 nap múlva önmagától
eltávolítja a heget. Az eltüntetett anyajegy helyén egy új
rózsaszínű, érzékeny bőrfelület keletkezik, melynek pár hétre,
vagy hónapra van szüksége, hogy a bőr fokozatosan megérjen és felvegye a körülötte levő bőr színét és sajátosságait.
Ez az eljárás, különösen azokra a sebekre hatékony, amelyek
a bőr felületén helyezkednek el. A 6 mm-ig terjedő anyajegyek általában egy kezeléssel megszűnnek, az 1 cm nagyságúak pedig két kezeléstől szűnnek meg. A kezelések száma a
sebek méretétől, összetételétől, porozitásától, valamint a bőr
tulajdonságától és típusától függ. Az ügyfelek egyharmada csak egyszer, a felük kétszer, a többiek háromszor, vagy
többször járnak kezelésre. A becsült szükséges kezelések
számát az ügyfelekkel az összes seb teljes eltávolításához
az első kezelés előtt közlik az ügyfelekkel.
A bőr síkjában levő anyajegyeket szintén nagy sikerrel lehet
eltávolítani, de ezeknél legalább két kezelést kell alkalmazni
és a helyreállási időszak hosszabb.
Az arcbőr, szerkezeténél fogva különbözik a test bőrétől, a
felhám csúcsán sokkal több a holt bőrréteg, így az arcbőrnek
nagyon megfelel az effajta eljárás. Az esetek legnagyobb
részében a kezelés befejezése után, nem lehet megkülönböztetni, hogy korábban hol helyezkedett el a lézió.

Dr Dunkić elmondása alapján fenti vegyi kozmetikai eljárással nagyon sok közismert személy, sportoló, színész, orvos
és egészségügyi dolgozó elhárította anyajegyeit.
Hetven éve, amióta a fenti vegyi kozmetikai kezelés alkalmazásban van, egyetlen egy esetben sem történt meg a léziók
kiújulása vagy más nem kívánatos következmény.
A kezelésekre telefonon vagy internet útján lehet bejelentkezni, egy héttel korábban, s ezek általában egy órát vesznek
igénybe, miután az ügyfél minden gond nélkül folytathatja
a mindenkori napi tevékenységét.
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