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Føflekker er grupper av pigmentceller i form av små hudforandringer. De kan 
være medfødte eller oppstå senere i livet, og et voksent menneske har i gjen-
nomsnitt fra 10 til 40 føflekker. De kommer i forskjellige former, strukturer 
og størrelser, fra hudfarge til svart, og de kan forekomme hvor som helst på 
kroppen.

Føflekker er gjenkjennelsestegn, dvs. et merke som gir huden egen karakter. 
Noen er tiltrekkende og de er integrert del av sjarmen og forførelsen. Meste-
parten av føflekkene er helt ufarlig.

Men hvis føflekken befinner seg på et sted som ofte blir irritert eller utgjør et 
estetisk og psykosomatisk problem, bør den fjernes. Den tidligere holdningen 
at fjerning av føflekker var farlig gjendrives imidlertid av moderne  metoder 
og erfaring.

I den moderne hudpleiesalongen ”Doktor Dunkic” ble det utviklet en kjemisk, 
kosmetisk metode for trygg, gradvis, smerte- og blodfri fjerning av føflekker 
og andre godartede hudlesjoner fra ansiktet, hodet og kroppen. Metoden er 
patentert og godkjent innen alternativ behandling.

Oppfinneren av metoden, PhD Gojko Dunkic, tok doktorgrad i tekniske viten-
skaper på  Fakultetet for teknologiske og metallurgiske fag i Beograd. Dattera 
til doktor Dunkic – PhD Natasa Dunkic Djordjevic har også doktorgrad i tek-
niske vitenskaper innen kjemiske fag, utdanning som sykepleier med bestått 
statseksamen og er i tillegg innehaver av mange vitnemål innen naturlige og 
alternative behandlingsmetoder. Sønnen til PhD Dunkic – Aleksandar Dunkic 
er maskiningeniør og utdannet naturmedisinsk lege.

Metoden bygger på følgende fakta: 1) godartede hudlesjoner har ikke rot, 2) 
virkningen av preparatet er ikke toksisk, øyeblikkelig, presis, optimalt dosert 
og effektiv, 3) virkningen er differensiell: sunne celler forsvarer seg, og de 
deformerte blir ødelagt og 4) huden har utmerket evne til å epitelisere og 
reparere seg selv.

Den nødvendige forutsetningen for at behandlingen kan gjennomføres, er at 
alle føflekkene må være helt stille, eldre enn ett år, at de verken klør, svir eller 
gjør vondt, at huden rundt dem ikke er betent, at de ikke har blødd, at de ikke 
har vært mekanisk skadet eller behandlet med en annen metode på de siste 
seks måneder, at de ikke gjennomgått plutselig endring med tanke på farge, 
form, størrels eller pigmentasjon osv. Dermatoskopisk undersøkelse er ønskelig, 
men ikke nødvendig, og heller ikke forutsetning for at behandling skal godtas, 
men det avgjørende er den flere tiår lange familieerfaringen.

I tillegg til føflekker kan denne metoden også være suksessrik i fjerning av 
vorter, papillomer, fibromer, keratoser, xantelasmer, røde, blodige føflekker, 
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små oppsvulminger på nakken og i armhulen, kondylomer, 
solfremkalte flekker, alderdomsflekker, samt  mange andre 
godartede hudlesjoner.

Metoden består av én eller flere kurer, med anbefalt 60-da-
gers pause, hvorved lesjoner fjernes lag etter lag. Behandlin-
gen utføres sånn at et lite volum av ett eller flere spesielle, 
patenterte preparater påføres på lesjonen med et lite glass-
rør.  Dermed oppstår det en kjemisk reaksjon og fargen på 
lesjonens overfladiske lag forandres, og frisk hud rundt det 
behandlede stedet kan midlertidig rødme (erytem). Behand-
lingen gir en mild sviende følelse som varer i et par minutter, 
og rødmen forsvinner etter en time. 

Deretter begynner det behandlede stedet å bli mørkt, et-
ter et par timer blir det mørkbrunt bortimot helt svart, og i 
løpet av kommende par dager dannes det en liten skorpe. 
Den har beskyttende rolle helt inntil det dannes et lag av ny 
hud under skorpen. Når epitelialiseringen er ferdig, forkaster 
kroppen skorpen selv mellom den femtende og den tret-
tiende dagen. På det stedet der den fjernede føflekken lå, 
viser det seg en ung, øm, rosa hud som trenger et par uker 
eller måneder før den blir gradvis moden og får farge og 
karakteristikker av huden rundt den.

Metoden er særlig effektiv for lesjoner som befinner seg på 
overhuden. Føflekker som har inntil 6 mm i diameter fjernes 
som oftest ved én kur, og de som er inntil 1cm ved to. An-
tall nødvendige kurer avhenger av lesjonens type, størrelse, 
struktur, porøsitet, men også av hudens egenskaper og type. 
En tredjedel av kundene kommer til behandling bare én gang,  
halvparten av dem - to ganger, og resten tre eller flere gan-
ger. Det estimerte, nødvendige antall kurer for fullstendig 
fjerning av alle lesjonene formidles til pasienten like før den 
første kuren.

Føflekker i hudens nivå fjernes også med stor suksess, men 
da kreves det minst to kurer, og tilheling vil som regel vare 
i lengre tid.

Ansiktshud skiller seg fra annen kroppshud etter sin struktur, 
på toppen av epidermis finnes det flere lag av død hud, og 
dermed er den godt egnet til denne metoden. I de fleste 
tilfellene kan man ikke gjenfinne stedet der lesjonen hadde 
vært etter at prosessen ble fullført. 



Det er mange kjendiser, underholdningspersoner og idretts-
menn, samt mange leger og annet helsepersonell som har 
fått fjernet sine føflekker ved hjelp av den kjemiske, kosme-
tiske metoden etter doktor Dunkic

Ikke engang sytti år etter den første bruken av denne nye 
kosmetiske metoden, inntraff det ikke tilbakefall av lesjon, 
ikke i én eneste tilfelle.

Kurene må bestilles per telefon eller mail minst ei uke i for-
kant, de varer gjennomsnittlig i én time og like etter det kan 
kunden gå tilbake til sine vanlige, daglige aktiviteter.
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