
מהפכה בטיפולי האנטי אייג׳ינג

? מה זה 

 מערכת תרמית רב-נקודתית 
המיועדת לטיפולים אסתטיים רפואיים, לחידוש 

והצערת העור עם פטנט טכנולוגי של חברת 

 .Novoxel
 Fractional TMA המערכת פועלת בטכנולוגיית

המבוססת על חום טבעי ללא קרינה.

הטיפול בטוח, מופחת כאב וזמן ההחלמה מהיר.

הטיפול באישור משרד הבריאות הישראלי

. CE והתקן האירופאי 

מטופלות מספרות:
 " הטיפול שלי בטיקסל עבר ללא כאב או אי נוחות, ויכולתי

לחזור לעבודה כבר ביום שלמחרת, רק לשים מייק אפ."

" הטיפול שלי באזור הפנים, הידיים והצוואר היה קצר 
מאוד, כ-15 דק' בלבד."

" העור שלי זוהר וגמיש. הרגשתי שיפור במרקם העור 
לאחר הטיפול בטיקסל."

מיועד לשימוש 
במרפאות 

מורשות בלבד 

עקבו אחרינו
בפייסבוק 
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חפשו אותנו ב:

עקבו אחרינו
בפייסבוק 



 קמטים וקמטוטים

 נזקי שמש

 איכות ומרקם העור

 פיגמנטציה וכתמי גיל

 צלקות לאחר ניתוח, כוויה ואקנה 

 מיצוק העור

 פילינג 

 עודפי עור באזור העפעפיים

אפשרויות טיפול ב-  
נזקי שמש, גיל, תזונה ונטייה גנטיֿת,

גורמים עם השנים לעורנו לאבד מהחיוניות 
 והאלסתטיות שלו. אנו מתחילים להבחין

בקמטים, קמטוטים ואיכות עור ירודה.

מערכת הטיקסל יוצרת מהפכה בעולם האנטי 
אייג'ינג. מעתה, נוכל להשיב לעורנו מראה צעיר, 

זוהר וקורן.

הטיקסל אידאלי לטיפול ב:

יתרונות הטיפול ב- 
 מגוון רחב של אזורי טיפול

 פטנט ייחודי, מבוסס חום טבעי

 בטוח לשימוש, ללא קרינה

 טיפול מופחת כאב, ללא אלחוש

 לא פולשני

 החלמה מהירה

 מתאים לכל סוגי העור וניתן לטפל בכל עונות השנה

 מאפשר החדרת חומרים מזינים לעור

קפלים באיזור הצאוור

קמטים בזוויות הפה

 גלובלה
)קמטי זעף(

 קמטוטים סביב
העיניים

קו שפתיים
קמטי סנטר

מחשוף

צלקות אקנה

קמטים במצח

 צניחת
עפעפיים

תוצאות טיפול

אחרי 2 טיפוליםלפני

מלזמה

אחרי 4 טיפוליםלפני

הצערת עור הפנים

אחרי 5 טיפוליםלפני

צלקות אקנה 

אחרי 4 טיפוליםלפני

מיצוק עפעפיים 


