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BORTTSGNING AV
FÖDELSEMÄRKE
Kemisk kosmetik metod för säker, successiv, blodlös och
smärtfri borttagning av födelsemärke från ansiktet,
huvudet och kroppen enligt Dr. Dunkic

Födelsemärke är grupper av pigmenterade celler i form av små förändringar på
huden. Dom kan vara medfödda eller uppstå under livet och vuxen person har
från 10 till 40. De kan ha många olika utseenden och skiljer sig i storlek, form
och färg, från hudfärgen till svart och kan uppstå överallt på kroppen.
Födelsemärke är igenkännandetecken, egenskap som ger huden personlig
karaktär. Vissa är attraktiva och er en del av personens charm och utstrålning.
De flesta födelsemärke är helt ofarliga.
Emellertid, om födelsemärket befinner sig på stället som irriterar och kan skadas eller föreställer estetisk och psykosomatisk problem, borde den avlägsnas.
Tidigare ståndpunkt var att avlägsnandet av födelsemärket är farligt vilket
moderna metoder och erfarenheter dementerar.
Metodens auktor:
Gojko Dunkic

I salongen för ny kosmetika ”Doktor Dunkic” har en kemisk kosmetisk metod
utvecklats för säker, successiv, blodlös och smärtfri avlägsnande av födelsemärke och andra godartade hudförändringar från ansiktet, huvudet och
kroppen. Metoden är patenterad och certifierad.
Metodens auktor dr Gojko Dunkic, doktor i teknisk vetenskap har doktorerat
på Teknologiska metallurgiska fakulteten i Belgrad. Doktor Dunkics dotter
– dr Natasa Dunkic Djordjevic är doktor i teknisk vetenskap kemisk yrke och
sjuksköterska med avlagd facklig examen och med diplom inom naturliga och
alternativa behandlingsmetoder. Doktor Dunkics son – Aleksandar Dunkic är
diplomerad maskiningenjör och diplomerad läkare inom naturlig medicin.
Metoden baseras på följande fakta: 1) Godartade hudförändringar har ingen
rot. 2) Preparaternas effekt är giftfri, omedelbar, exakt, optimal dos och effektiv. 3) Effekten är differentiell: friska celler försvarar sig och deformerade
blir eliminerade och 4) huden har en utmärkt egenskap av epitelbildning och
regeneration.
Nödvändig villkor för tillämpning av metoden är att alla födelsemärken är helt
stilla, äldre än ett år, att dom inte kliar, irriterar eller gör ont, att huden runt inte
är inflammerad, att dom inte har blödit eller mekaniskt skadats eller behandlats
med en annan metod under de senaste sex månader, att dom inte plötsligt
ändrad färg, form, storlek eller pigmentering, osv. Dermoskopisk undersökning
är önskvärd men inte nödvändig och inte villkor för behandlingen, utan avgörande är familjens fleråriga erfarenhet.
Föutom födelsemärke avlägsnas även vårtor, papillomer, fibromer, keratoser, xanltelasmer, tarmblod födelsemärke, små utväxter på halsen och under
armhålan, kondilomer, solfläckar, åldersfläckar, samt många andra hudförändringar.

Metoden består av en eller flera behandlingar med rekommenderad mellanrum på 60 dagar varvid förändringarna avlägsnas i skikt. Behandlingen utförs på sådant sätt att små
mängder av en eller flera patenterade preparater med glasrör
(mikrokapillär) appliceras på förändringen. En omedelbar kemisk reaktion sker och ändring av färgen på förändringens
övre skikt och den friska huden runt rodnar temporärt (eritema). Behandlingen känns som milda stickningar som pågår
i par minuter och rodnaden försvinner inom en timme.
Behandlade delen börjar mörkna, efter par timmar blir den
mörkbrun till helt svart och under följande dagar förvandlas
till sårskorpa. Den har skyddsroll tills ung hud helt skapas under. När epitelbildningsprocessen avslutas avlägsnar själva
kroppen sårskopan mellan 15-de och 30-onde dagen. På
platsen var födelsemärket befann sig skapas ny, mjuk, rosa
hud som behöver par veckor eller en månad att mogna gradvist och få övriga hudens färg och egenskaper.
Metoden är speciellt effektiv vid förändringar som befinner
sig ovanför hudnivån. Födelsemärke med diameter till 6mm
avlägsnas oftast efter en behandling och upp till 1 centimeter efter två. Antal behandlingar beror på förändringens art,
storlek, struktur, porositet samt hudens typ och egenskaper.
En tredjedel av klienterna behandlas bara en gång, hälften
två gånger och övriga tre eller flera gånger. Total antal behandlingar för avlägsnandet av alla förändringar meddelas
klienten före första behandlingen.
Även födelsemärke i hudnivå avlägsnas med stort framgång
men med minst två behandlingar och återhämtningsperioden är längre.
Ansiktshudens struktur skiljer sig från kroppshudens, på epidermisytan finns flera skikt av död hud så att den är väldigt
bra för tillämpning av nämnda metoden. I flesta fall kan man
inte hitta platsen var förändringen befann sig efter slutförd
behandling.
Genom doktor Dunkics kemiska kosmetiska metod har många
kända personer inom sport och nöjesbranschen, samt många
läkare och hälsovårdsarbetare avlägsnat sina födelsemärke.

Även efter 70 år från den första tillämpningen av denna
nya kosmetiska metoden har ny växt av förändringar aldrig
uppkommit eller efterföljande konsekvenser.
Behandlingen beställs via telefon eller e-mail åtminstone en
vecka tidigare och pågår i genomsnitt en timme efter vilken
patienten omedelbart kan återvända till sina vardagliga aktiviteter.
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