
Zdravilišče Rogaška - Zdravstvo d.o.o. 
Zdraviliški trg 9 | 3250 Rogaška Slatina | Slovenija
Tel: +386 (0)3 811 7015 | Fax: +386 (0)3 811 70 11
E-naslov: info@rogaska-medical.com
www.rogaska-medical.com

NAJMODERNEJŠA TEHNOLOGIJA
ZA TEMELJITO POMLAJEVANJE –

terapija s frakcioniranima laserjema
eCO2 in Erbium

Najmodernejša tehnologija pomlajevanja, o 
kateri bi pred dvema desetletjema le sanjali, 
je danes na voljo v Medical centru Rogaška.

»Poznavanje kože in njenih značilnosti ter 
vrhunska tehnologija nam omogočata, da se z 
znaki staranja uspešno spopadamo. Mladosten 
videz dosegamo s pomočjo različnih postopkov 
in posegov, ki so individualno prilagojeni 
posamezniku.«
Janja Šmid, dr. med., specialistka 
dermatovenerologije

»Lepota je stvar duše in telesa. Za lepoto duše 
lahko poskrbimo sami, pri lepoti telesa vam lahko 
pomagamo estetski kirurgi, ki poskrbimo za 
privlačno svež in mladosten videz.« 
asist. Zdenko Orožim, dr. med., spec. splošne, 
plastične in rekonstruktivne kirurgije



POSEGI S CO2 ali Erbium yag LASERJEM

je namenjen zmanjševanju brazgotin, ki jih na 
obrazu in telesu puščajo akne, kakor tudi tistih, 
ki nastanejo zaradi raztrganin ob poškodbah ali 
kirurških posegih, po opeklinah in presajanju 
kože. Gladi drobne gube na obrazu, grobo in 
neravno kožo, zmanjšuje razširjene pore in 
poveča napetost zmerno uvele kože. Omogoča 
tudi odstranjevanje nenevarnih kožnih vzbrsti 
in starostnih peg ter pigmentnih nepravilnosti, 
ki ustvarjajo starikav videz kože. Po terapiji so 
manj opazne tudi strije na trupu in okončinah. 
Okrevanje traja tri do deset dni.

je namenjen bolj nežnemu pomlajevanju kože 
obraza. Okrevanje traja tri dni. Laser je idealen 
za osvežitev kože nekaj dni pred pomembnimi 
dogodki, na katerih želite žareti s popolno 
svežino obraza. Še več - tudi ustnice lahko 
dobijo bolj mladostno, svilnato strukturo 
površine in živahnejšo rdečo barvo.

Terapija ni primerna za tiste, ki so alergični na 
antibiotična mazila, imajo preobčutljivo kožo na 
sončno svetlobo ali odprte rane za tiste, ki so nedavno 
preboleli okužbo s herpes simplex virusom, imajo rakava 
obolenja, nerealna pričakovanja ali pa nočejo oziroma ne 
zmorejo slediti navodilom za nego kože po terapiji.

Action II erbium YAG laser

Obraz, en prehod 850 €

Vrat, en prehod 450 €

Obraz, dva prehoda 1.500 €

Cel obraz, trije ali več prehodov 3.200 €

Okoli ust – gubice nad zgornjo 
in spodnjo ustnico, en prehod 600 €

Zgornje ali spodnje veke, en prehod 300 €

Zgornje in spodnje veke, en prehod 600 €

Po aknah (lica) 750 €

Kirurške brazgotine, en prehod 10 cm 80 €

Strije, en prehod za 10 x 10 cm 80 €

Sijoč piling (shine pil):

• dekolte 300 €

• vrat 400 €

• obraz 550 €

Laserska pomladitev ustnic, en prehod 150 €

Odstranjevanje holesterolnih oblog 
na vekah (ksantelazma), ena sprememba 100 €

Zdravljenje gomoljastega nosu (rinofima), 
en postopek 500 €

Frakcioniran eCO2 laser

OPOZORILO

prej potem


