PLASTIKKOLLEN

Nya generationens
threadlift
Threadlift är en innovativ icke-kirurgisk behandling som med den nya
generationens trådar ger ett lyft. Vi tog kontakt med en threadliftexpert för att få veta allt om de nya behandlingarna.
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OKTOR MARCANTONIO RUFOLO di Ravello är en erfaren
estetisk doktor med specialisterfarenhet inom
ansikts- och traumakirurgi. 2013 grundade han
Threadlifting.se i Stockholm efter att utbildat
sig i trådtekniken i Asien. Threadlifting.se har
ett nytt flexibelt koncept där Marcantonios threadlift-team erbjuder mobila behandlingar
så länge det finns tillgång till ett kliniskt rent
rum. De utför även threadlift-behandlingar på Body Harmony på
Östermalm i Stockholm.

Vilka skulle du rekommendera en threadlifting, kan man
säga att det är en anti-age-behandling
– Threadlifting behandling rekommenderar jag i första hand till
de patienter som fyllt 40 år, då huden börjar att tappa sin elasticitet och behöver stöd i ansiktet för att få tillbaka sin siluett som till
exempel käklinjen. Men även för att få ett ögonlockslyft. Threadlifting är som det låter: ett lyft. Vill man däremot få en uppfräschning angående rynkor, mer fasthet i huden och en yngre look, då
passar det vi kallar rejuvination. Det är två olika behandlingar med
olika trådar. Så, ja alla trådbehandlingar blir en anti-age-behandling, då huden får nytt kollagen, fasthet och bromsar åldrandet.
För två år sedan använde du mellan 10–100 trådar,
beroende på kund, och utgick ifrån en dermatomkarta.
Har du förfinat din teknik sedan sist? Berätta hur
du jobbar och varför du tycker att den tekniken och
trådarna är så bra.
– Då jag uppdaterar mig löpande med de senaste trådarna och
materialen på marknaden så förfinas hela tiden tekniken då varje
tråd har sin egenskap och teknologi. Dermokarta är begränsad då
varje hud och ansikte är unikt, man kan därför inte köra samma
behandlingar på alla, och det är anledningen till att vi alltid har
konsultationer. Vi använder olika EU-godkända CE-märkta material med olika prestanda och storlek.
– Då huden är tunnare runt ögonen kan man inte använda samma trådar på ett annat område i ansiktet som exempelvis käk-
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linjen. Denna behandling ger stöd, elasticitet och kvalitet i huden. Den stimulerar kollagenet i vävnaden och håller sig under en
längre tid och det ser naturligt ut.
– Den här behandlingen kan man göra om efter att effekten har
släppt. Därför är just denna metod ett bra alternativ istället för att
göra ett kirurgiskt ingrepp när huden behöver få tillbaka sin siluett. Ett riktigt kirurgiskt ansiktslyft passar bra när patienten behöver mer än en siluetteffekt.
– Huden tappar elasticitet och får rynkor på grund av ålder, sol,
kalla vindar och väder. Detta händer för att huden tappar sitt egna
kollagen. Kollagen är ett protein som man inte kan få tillbaka via
kost. Kollagen kan man bara få syntetiskt via sprutor eller via effekten av stimulation gjort via trådar. Skillnaden är att syntetiskt
kollagen i sprutform, så kallade fillers, bara kan fylla ut rynkor
och ge volym. Trådar kan istället med hjälp av en bra teknik få ny
kvalitet och kollagen-stimulering för att ankra upp huden och ge
en ”lifting-effekt”. Det vi kallar Threadlifting. Effekten av fillers
är mer begränsad.
Gör det ont, får man bedövning?
– Vi ger patienten lokalbedövning. Det är inte värre än att gå
till tandläkaren.
Vad finns det för biverkningar, kan man gå tillbaka till
jobbet samma dag?
– Blåmärken och svullnad är individuellt. Jag tycker att man
kan ta det lugn första dagen, och sedan göra som vanligt.
Vad kan man förvänta sig för resultat?
– Ett ungdomligare utseende och sin naturliga siluett. Man
slipper slapp hud.
Är det något mer man som patient behöver veta?
– Patienten skall inte använda antiinflammatoriska läkemedel
eller blodförtunnande preparat. Ej vara aknepatienter eller vara
i terapi för annan medicinering. Vi går igenom allt inför din behandling vid din konsultation.
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Lifestyle Wellness medarbetare Martina
provade på threadlifting hos Marcantonio
och hade följande att säga om upplevelsen
och behandlingen:
– Marcantonio har alltid en assistent som hjälper
honom. Båda två gav ett mycket professionellt intryck och man känner sig lugn och behaglig under
hela behandlingen. Jag fick bedövning som gjorde
att jag inte kände något. Han gick in i olika vinklar
för varje tråd och jag fick några blåmärken efteråt,
men det blev en lyftande effekt och hudstrukturen
blev definitivt bättre. Jag är mycket nöjd och kan
varmt rekommendera behandlingen till andra.
Om du vill veta mer om threadlifting eller är intresserad av en konsultation, besök Threadlifting.
se och Bodyharmony.se. 
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