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ÎNDEPĂRTAREA
ALUNIŢELOR
Metoda cosmetică chimică a Dr. Dunkić pentru îndepărtarea
treptată a aluniţelor aflate pe faţă şi trup,
fără singe sau durere.

Aluniţele sunt grupe de celule pigmentate în forma unor modificări mici ale
pielii. Ele pot fi din naştere sau să apară în timpul vieţii. Adulţii au o medie de
10 – 40 de aluniţe. Acestea au forme, structuri ş dimensiuni diferite. Ele variază
între culoarea pielii şi culoarea neagră, putând să apară oriunde pe trup.
Aluniţele sunt semne distinctive, care îi dau pielii un caracter personal. Unele
sunt atrăgătoare şi constituie parte a farmecului şi seducţiei persoanei. Cele
mai multe aluniţe sunt complet inofensive.
Totuşi, aluniţele trebuie îndepărtate, când se află în locuri iritate sau rănite deseori, precum şi atunci când ele prezintă probleme estetice sau psihosomatice.

Autorul metodei:
Dr. Gojko Dunkić

Salonul de cosmetică modernă „Dr. Dunkić“ a dezvoltat o metodă pentru îndepărtarea treptată a aluniţelor şi altor leziuni benigne ale pielii feţei şi trupului,
fără sânge sau durere. Metoda a fost patentată şi are un certificat din domeniul medicinii alternative.
Autorul metodei este Dr. Gojko Dunkić, doctor în ştiinţe tehnice al Facultăţii
de Tehnologie Metalurgică al Universităţii din Novi Sad. Fiica Dr-ului Dunkić,
Nataša Dunkić, este şi ea doctor în ştiinţe tehnice, în domeniul chimiei, precum
şi asistentă medicală, şi deţine numeroase diplome legate de metodele curative naturale şi alternative. Fiul Dr-ului Dunkić, Aleksandar Dunkić, este inginer
mecanic diplomat şi totodată medic diplomat în domeniul medicinii naturiste.
Metoda se bazează pe următoarele fapte: 1) Leziunile benigne ale pielii nu au
rădăcină; 2) Efectul preparatului nu este toxic, ci temporar, precis, perfect dozat
şi eficace; 3) Efectul este diferenţiat, adică celulele sănătoase să apară, în timp
ce acelea diforme sunt distruse şi 4) Pielea are o capacitate extraordinară de
epitelizare şi regenerare.
Următoarele condiţii sunt indispensabile pentru a efectua tratamentul: Aluniţele nu au fost perturbate; au mai mult de un an de zile; nu sunt dureroase
şi nu înţeapă; pielea în jurul lor nu este inflamată; nu sângerează; nu au fost
rănite mecanic sau tratate printr-o altă metodă în ultimele şase luni şi nu au
schimbat drastic culoarea, forma, mărimea sau pigmentarea lor. Analiza dermoscopică este recomandabilă, dar nu este indispensabilă şi nici nu reprezintă
o condiţie suficientă pentru acceptarea tratamentului; întrucât factorul decisiv
este experienţa familială pe parcursul mai multor decenii.
În afara aluniţelor, această metodă permite îndepărtarea negilor, papiloamelor,
fibroamelor; cheratozelor, xantelasmelor, aluniţelor roşii sângeroase, excrescenţelor pe gât şi sub subsuorile, condiloamelor, petelor de soare, petelor de
bătrâneţe şi altor leziuni benigne ale pielii.

Metoda constă în unul sau mai multe tratament, între care
se recomandă o perioadă de 60 de zile, întrucât leziunile
trebuie îndepărtate în straturi. O cantitate mică de preparate
speciale patentate se aplică pe leziune cu ajutorul unui tub
mic de sticlă (microcapilar). Are loc o reacţie chimică, care
modifică culoarea stratului superficial al leziunii, în timp ce
pielea sănătoasă în jurul zonei tratate se înroşeşte temporar
(eritema). Tratamentul produce o senzaţie uşoară de mâncărime, care durează câteva minute. Culoarea roşiatică a pielii
dispare după o oră.
Zona tratată începe să se întunece, iar după două ore are o
culoare între maro şi negru . Două zile mai târziu, ea devine
o coajă, care îndeplineşte un rol de apărare până la apariţia
pielii noi dedesubt. După 15-30 de zile, când procesul de
epitelizare s-a încheiat, organismul respinge coaja şi dedesubtul ei apare o piele trandafirie şi tandră, care se maturizează treptat în timpul următoarelor două săptămâni sau
două luni, până a dobândi culoarea şi caracteristicile pielii
înconjurătoare.
Metoda este deosebit de eficace în cazul leziunilor aflate
deasupra nivelului pielii. Aluniţele cu un diametru de până la
6mm sunt în general îndepărtate cu un singur tratament, în
timp ce acelea cu diametre de până la 1 cm sunt îndepărtate
cu două tratamente. Numărul de tratamente necesare depinde de tipul de leziuni (dimensiuni, structură şi porozitate),
precum şi de caracteristicile şi tipul pielii. O treime a clienţilor
sunt tratate o singură dată; o jumătate de două ori; iar ceilalţi
fac trei sau mai multe tratamente. Numărul estimativ de
tratamente necesare pentru îndepărtarea totală a oricărei
leziuni îi este înştiinţată clientului înainte dea începe primul
tratament.
Şi aluniţele la nivelul pielii sunt îndepărtate cu succes, dar în
cazul lor este nevoie de cel puţin două tratamente şi perioada de recuperare este mai îndelungată.
Datorită structurii sale, pielea feţei diferă mult de pielea trupului. Pe partea superioară a epidermei, pielea feţei are mai
multe straturi de piele moartă şi, de aceea, este deosebit de
potrivită pentru aplicarea acestei metode. În cele mai multe
cazuri, după încheierea tratamentului nu se poate determina
locul în care se afla leziunea.

Multe personalităţi publice, sportive şi artistice, precum şi
un mare număr de medici şi personal medical, au îndepărtat aluniţele lor cu ajutorul metodei cosmetice chimice a Dr.
Dunkić.
După o experienţă de 70 de ani în aplicarea acestei noi metode cosmetice, nu a fost un singur caz, în care leziunile au
apărut din nou şi nu s-au înregistrat efecte negative.
Tratamentele trebuie programate prin telefon sau email cu
două zile înainte. Acestea durează în jur de o oră, iar clientul
îşi poate continua activităţile zilnice imediat .
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