
 רוצה להביט במראה ולחייך?

 טיפול מהפכני וחדשני  –הסדרה האמריקאית 

המעלים אקנה וצלקות עור, ללא כאבים וללא מחטים  לעור  

 חלק, בריא וזוהר! 

 
, פרי פיתוח של חדשנית ומהפכנית -היא שיטת טיפולים רפואית הסדרה האמריקאית 

 ולמבוגרים, ומטרתה:מעבדות אמריקאיות מוכרות ומתקדמות, המיועדת לנוער 

  לרפא אקנה 

 להעלים צלקות, כתמים ופיגמנטציה 

 להביא את העור למצב הטבעי שלו 

  חלק, בריא וזוהר! –ולשמור עליו 

 

 מה כוללת הסדרה האמריקאית

 טיפולים בקליניקה

גיל, סוג וחומרת הבעיה, על פי סוג העור,  – מותאמת אישית אליךסדרת הטיפולים 

 אחת לחודש )תלוי במצבך(.-ומתקיימת בתדירות של בין אחת לשבועיים לרגישויות וכו' 

 מה שמייחד את טיפולי הסדרה:

  מספר דקות בלבדכל טיפול נמשך 

  אינם פולשניים וללא כאביםהטיפולים  

  ואפשר מייד לצאת לפגישה ולהתאפראין סימנים או נפיחויות  

 סדרת תכשירים לשימוש יומיומי

 במסגרת הטיפול, נעניק לך ערכת תכשירים לשימוש יומיומי. 

תכשירי הסדרה האמריקאית, פותחו במעבדות מובילות בארה"ב ומבוססים על מחקרים 

 קליניים.

 ובשל היותם חומרים פעילים,  מחומרים טבעיים בלבדכל התכשירים עשויים 



מדייקים ומאזנים לכל אורך , אותה אנו תוכנית טיפול ייחודיתאנו יוצרים במיוחד עבורך 

 על פי התקדמות הטיפול ומצב העור בפועל.  -התהליך 

 עד שהאקנה והצלקות יעלמו לגמרי! –אורך הטיפול 

 

 שלבים: 3-הסדרה האמריקאית פועלת ב

 איזון בלוטות החלב וריפוי העור ברמה העמוקה ביותר -ריפוי   .1

  והחלקת העור קילוף הרקמה המצולקת, חידוש התאים  -החלקה  .2

 הזנה איכותית של העור לקבלת מראה זוהר ורענן  -הזנה  .3

 

 

 

 שנים! 10-בלעדי: אחריות ל

חלק, בריא וזוהר.  –, על מנת להגיע לעור פנים כמה שנדרש –אנחנו כאן כדי ללוות אותך 

! במידה שנים של טיפולים ללא הגבלה 10ולכן, אנו מעניקים לך אחריות מיוחדת הכוללת 

אפשר לחזור  -וסיימנו טיפול והגענו לפנים חלקות ולאחר תקופה האקנה מתפרץ שוב 

 ולהמשיך בטיפולים. 

 האחריות היא על הטיפולים ועל התכשירים גם יחד!

השנים  10-נחזיר לך את הכסף. )מתוך מאות טיפולים ב –במידה והטיפול לא עובד 

 האחרונות, זה קרה פעם אחת בלבד!( 

 

 

 

ברמה הגבוהה  –יפולים מתקיימים בקליניקה מקצועית ומובילה, בתנאים סטריליים הט

בזמינות, בשקיפות ובמסירות, עונים על כל  –ביותר! אנו מלווים אותך לאורך כל הדרך 

 שאלה ומתאימים לך את התהליך שיביא אותך לתוצאות בלתי רגילות!

 

 



 

 

 

 

 מה מייחד את הסדרה האמריקאית

-נושקת לתוצאות מרשימות ומוכחות של מאות טיפולים מעידים שהסדרה האמריקאית 

 הצלחה! 100%

 ומה עושה את הסדרה האמריקאית לאיכותית ומצליחה כל כך?

 ללא זריקות או מחטים 

 ללא סיכונים רפואיים או אסתטיים 

 !שימוש בחומרים טבעיים בלבד 

 ללא תופעות לוואי 

  מהלייזרטיפול שמגיעה עמוק יותר 

 )משיב לעור את החיות שלו לאחר טיפול ברואקוטן )ותרופות אחרות 

 מעלים גם שחורים 

 )מעלים מיליומים )בלוטות שומן 

 העור חוזר למצב הטבעי שלי 

  המונע התפרצות קשה של אקנה –טיפול ייחודי לנוער 

 

 ללא תשלום! –פגישת ייעוץ 

א התחייבות בה נבחן את מצב העור אנחנו מזמינים אותך לפגישת ייעוץ, ללא תשלום ולל

שלך ואת סוג הבעיה ונמליץ על הטיפול הנכון והמדויק ביותר עבורך. בפגישה, נתאים לך את 

לעור חלק, בריא וזוהר  -שתוביל אותך במהרה  –הפורמולה הטובה ביותר, ספציפית עבורך 

 לאורך שנים! -

 

 

 



 על מובילת ה"סדרה האמריקאית" מירי מלכה

רפואית מובילה ומבוקשת בארץ ובעולם, מומחית, בעלת -היא קוסמטיקאית פרא ,מירי מלכה

 שם, לטיפול באקנה, בצלקות ובכתמים, בעלת ניסיון של מעל 

 שנה ואלפי לקוחות שליוותה לתוצאות בלתי רגילות. 20-ל

"הסדרה בשנים האחרונות, פרצה מירי דרך והפכה למותג בתחום טיפולי האקנה, עם 

 הצלחה! 100%-טכנולוגיה חדשנית, שקוצרת קרוב ל - האמריקאית"

לאחר שנים רבות של חקירת התחום וחיפוש אחר הפתרונות היעילים והמתקדמים ביותר, 

לנוסחה המנצחת לטיפול באקנה  –הגיעה מירי, בעזרת מעבדות ומחקרים קליניים ומדעיים 

 וצלקות עור.

מביאה את יכולות ריפוי העור שלה,  קליניקות בכל רחבי הארץ, אליהן היא למירי מלכה

באמצעות טכנולוגיה מהפכנית, החומרים האיכותיים בעולם, ידע רב שנים וכמובן טיפול מסור 

 וצמוד.

"אני מאמינה שלכל בעיית אקנה יש פיתרון, בעזרת הטיפול הנכון והמדויק ביותר. עד היום 

להם, גם במקרים החמורים הצלחתי להשיב מאות נשים, גברים ונוער למצב העור הטבעי ש

ביותר. הפנים שלנו זה הדבר שמייצג אותנו יותר מכל ואני מאושרת שיש לי הזכות לרפא 

 מירי מלכהאותן ולהעניק לאנשים שקט נפשי, שמחה ואושר." 

 

 למי מתאימה הסדרה האמריקאית

  בפנים, או בשאר חלקי הגוף –לנשים וגברים הסובלים מאקנה קל עד קשה 

 שסובל מפצעי בגרות 11 לנוער מגיל 

 לנשים וגברים הסובלים מעור מצולק, חורים או חטטים 

 למי שלקח או לוקח רואקוטן או תרופות אחרות וסובל מתופעות לוואי 

 למי שסובל מהתייבשות של עור הפנים כתוצאה מטיפול תרופתי 

 למי שיש כתמים ופיגמנטציה 

 הסדרה מיועדת גם לנשים בהריון 

 ת העור למצב הטבעי שלו!למי שרוצה להשיב א 



 על תכשירי הסדרה האמריקאית:

מרכיבי ופורמולות הסדרה נבחרו בקפידה על ידי מדענים מובילים, במטרה לטפל בעור 

בצורה העמוקה, לייצב אותו לאחר טיפול אינטנסיבי, להשיב אותו למצבו הטבעי וכמובן, 

 לשמר את התוצאה לאורך שנים.

פעילים שעובדים על העור מהרמה העמוקה ביותר ועד  תכשירי הסדרה מכילים חומרים

 לשכבה החיצונית ביניהם:

החומר היעיל ביותר לטיפול באקנה ובפגעי עור, הגורמת לסילוק  – חומצה גליקולית

השכבות המתות של העור, לזירוז ייצור תאים חדשים ובריאים ולהתחדשותו של העור. כמו 

העור ומסייעת במניעת הווצרות של פצעים כן, החומצה משפרת את רמת הספיגה של 

 חדשים.

למראה צעיר ורענן יותר  –לעידוד קולגן ואלסטין, לחידוש העור וגם כנוגד חמצון  - Cויטמין 

 של העור.

 להמסת שומנים. –צורות  8-ב – Eויטמין 

 להפחתת נפיחות, לזרימת הדם ולעור זוהר. –חומצות אלפא ליפואיות 

 לחות, להגנה מחיידקים ולהאצת תהליך שיקום העור.לשמירה על ה –אוריאה 

לתיקון השכבות העמוקות של העור ולייצור תאים בריאים, מעודד קילוף תאים  – Aויטמין 

 מתים ומבהיר את העור.

 מחליקות את העור, ומאזנות את התפרצויות האקנה. – חומצה פוצילית וחומצה לקטית

 שמטרתם לטפל בפיגמנטציה, בכתמים ובאדמומיות  – חומצות וחומרים מבהירים

 בעור, מעניקים לעור מראה אחיד, בריא ורענן.

 

 אם עור חלק ובריא הוא בגדר חלום!

 אנחנו כאן כדי להגשים לך אותו...

 

 ללא תשלום וללא התחייבות! –לתיאום פגישת ייעוץ ואבחון 

 0523976305או  0525634383יש להתקשר לטלפון: 


