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 WELLNESS     טיפוח ואסתטיקה < בשיתוף נירולין

 תכשירי אנטי אייג'ינג: 
 גימיק שיווקי 

או מציאות מדעית?
תכשירי האנטי אייג'ינג נותנים לנו תחושה שניצחנו את השנים, 
אבל האם זאת רק תחושה? נירולין, מותג ישראלי מהפכני, מביא 

 בשורה חדשה לשוק הקוסמטיקה המקומי והבינלאומי: 
תכשירי טיפוח משודרגים המבוססים על טכנולוגיות רפואיות 

 חדשניות במחיר שווה לכל נפש. ניר הודיס, מנכ"ל החברה, 
מסביר איך זה עובד ולמה לא ידענו את זה קודם

אם שאלת את עצמך פעם מה בעצם נדרש ה
כדי שתכשיר אנטי אייג'ינג אכן יעבוד? 

התשובה היא: חומרים פעילים חדישים 
 בכמות מספקת. עם חומרים אלה נכללים 

 ,Gatuline In-Tense, Syn Ake ,Matrixyl 3,000
אצת וואקמה, ויטמין VC-IP – C ועוד )ראו מסגרת(. 

בניגוד לחומרים מקבילים המשמשים גם כן להצערת 
העור כמו חומצות ופילינגים, שעשויים לגרום נזק 

בריכוזים גבוהים, חומרי הגלם האלה אינם פוגעים 
בעור. החומרים הפעילים החדשים מגבירים תהליכים 

בגוף כמו חידוש תאים ובניית חלבונים באופן טבעי 
ונטול סיכונים, ולכן יעילים לטיפול מקיף בקמטים. 
אבל! ויש אבל גדול, כדי ליהנות מהתועלת שלהם 

בתכשירי הטיפוח, יש צורך בריכוזים גבוהים שלהם. 
"מדובר בחומרי גלם יקרים מאוד, לכן, או שלא 

משתמשים בהם כלל או שמשתמשים בהם 
בריכוז נמוך מדי", מסביר ניר הודיס, מנכ"ל נירולין. 

"תכשירי האנטי אייג'ינג אמורים לספק למשתמשות 
ערכים מוספים מעבר ללחות בסיסית והגנה ובלי 

לפגוע בעור, וזאת בדיוק הבשורה שלנו - בזכות 
שימוש בחומרים פעילים חדישים בריכוזים גבוהים 

מהמקובל אנחנו משדרגים את התוצאה ואת חוויית 
השימוש כולה". 

 הבשורה המדעית: 
חומרים פעילים בריכוזים גבוהים

בנירולין מצאו את הדרך המקורית להכניס חומרים 
פעילים חדישים אל המוצרים בריכוזים הנדרשים 

לתוצאות משמעותיות בלי להעלות את המחיר. 
הסיפור העסקי של הקמת החברה מתחיל בשלושה 

יזמים צעירים שדרכיהם הצטלבו במקרה לפני 
חמש שנים: ניר הודיס, ליאור מייזלר ורונן פלנר 

)יחד נירולין(. בעזרת ד"ר לכימיה במכון ויצמן הבינו 
השותפים שהחומרים שמספקים מענה אמיתי 

לטיפוח אנטי אייג'ינג, כמו מיצוק העור ומילוי 
קמטים, כבר קיימים - אבל הסוד הוא בריכוזים. כדי 

למקסם את יעילותם צריך להוסיף מהם מספיק 
לתכשירי הטיפוח. "חומרי הגלם האלה, כשהם 

בריכוזים גבוהים, מביאים להמרצה של תהליך בניית 
תאי העור בלי לייצר בו טראומה", מסביר הודיס. 

"עד היום רק טיפולים קליניים פולשניים ואגרסיביים 
הצליחו להניב תוצאות כאלה".

 הבשורה החברתית: 
אנטי אייג'ינג לכל אחת

השאלה הנשאלת היא האם המהפכה המדעית 
הזאת נגישה לנו גם כלכלית? "איכות חיים בעינינו 

באה לידי ביטוי לא רק בתוצאה אלא גם בהוצאה", 
אומר הודיס. "אני לא מעוניין שהלקוחה תשנה 

את אורח חייה, אני רוצה להתאים לאורח החיים 
שלה תכשירים משודרגים העונים טוב יותר לצורכי 

הטיפוח שלה. עשינו סקרים וגילינו ש־94% מהנשים 
מגיל 30 ומעלה משתמשות במוצרי טיפוח, כשטווח 

ההוצאה נע בין 100 ל־200 שקל בחודש. בזכות מודל 
 שיתוף הפעולה הצלחנו להגיע לערכה שמכילה 

את החומרים הפעילים היקרים בריכוזים גבוהים 
ובמחיר זהה".

 הבשורה הצרכנית: 
מודל שיתוף הפעולה

בנירולין פיתחו מודל שיתוף פעולה המשלב את 
היזמים עם כימאים מנוסים, חברות פיננסיות ומכוני 
אסתטיקה מובילים: קוסמטיקאיות ורופאות. "יצרנו 

מודל שמשלב בין כל האספקטים בשרשרת ההפצה: 
הון, שיווק ומדע, במטרה שאת כלקוחה, בעבור אותו 
הסכום שאת מוציאה היום על מוצרי טיפוח, תקבלי 

תכשירי אנטי אייג'ינג משודרגים המכילים חומרים 
פעילים בריכוזים גבוהים", מסכם הודיס.

כיצד משפיעים החומרים 
 הפעילים בתכשירי נירולין 

על מראה עור הפנים
מוצרי האנטי אייג'ינג של נירולין מצטיינים בכמות 

גבוהה במיוחד של החומרים הפעילים, מה שמביא 
לתוצאות איכותיות יותר. איך אותם חומרים 

פועלים ומה התרומה שלהם למראה עור הפנים?  

Matrixyl 3000 | ריכוזים גבוהים 
במיוחד בקרם משקם ובסרום 

המטריקס
Matrixyl 3000 הינה תרכובת פפטידים 

העובדים בסינרגיה לתיקון נזקי הזמן. בזכות 
השילוב בין הפפטידים נוצר שינוי אמיתי ונראה 

לעין בכמות הקמטים ושיפור כללי במראה העור. 
הפפטידים ממצקים את העור ומעודדים ייצור 

קולגן הממצק, מספק נפח ומילוי קמטים. 

Gatuline In-Tense | ריכוזים 
גבוהים במיוחד בקרם משקם 

Gatuline In-Tense הינו פטנט רשום. מדובר 

במיצוי של פרח אפריקאי שהוכח בבדיקות 
מעבדה ובניסויים קליניים כיעיל במיוחד לטיפול 

נקודתי בקמטים ולעיצוב מחדש של העור, 
מיצוקו, החלקתו ומתיחתו. החומר מגביר את 

ייצור הקולגן ומהדק את העור. 

Syn Ake | ריכוזים גבוהים במיוחד 
בקרם משקם

Syn Ake, המכונה "בוטוקס בבקבוק", הוא תלת 

פפטיד סינתטי המביא להחלקת העור, מעכב 
את פעולת שרירי הפנים ומונע יצירת קמטים 

חדשים.
אצת וואקמה | מיצוי מרוכז בקרם 

לחות אנטי אייג'ינג 
אצת הוואקמה מעודדת ייצור של קולגן, חלבון 
המחדש את מראה העור ומספק נפח, מיצוק 
ומילוי קמטים, ואלסטין, המשמר את גמישות 
העור. ביכולתה לשמר ייצור טבעי של חומצה 

היאלורונית, המעשירה את העור בלחות ומעניקה 
לו מראה צעיר.

ויטמין VC-IP - C | ריכוז גבוה 
 במחדש פלוס וכמרכיב עיקרי 

בסופר C סרום
VC-IP היא נגזרת מיוחדת של ויטמין C המכונה 

"סופר C". הנגזרת מסיסה בשמן ומאפשרת 
חדירות וספיגה טובה בעור. VC-IP הוכחה כנוגד 

חמצון עוצמתי ולכן תורמת להגנה על העור מפני 
הזדקנות, מגבירה את ייצור הקולגן ומעכבת את 
פעילות אנזים הטירוזינאז, וכך תורמת להבהרת 

העור ולתיקון נזקי קרינת השמש ופיגמנטציה.
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"בזכות מודל שיתוף 
הפעולה הצלחנו 
להביא לנשים מוצר 
איכותי במחיר שווה 
לכל נפש".
מימין: ליאור מייזלר, 
רונן פלנר וניר הודיס
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מירב וייסמן 
קוסמטיקאית מומחית ובעלת ניסיון של 
יותר מ־13 שנה בטיפולים פרא רפואיים, 

מתמחה בשיקום עור הפנים, מנהלת מרכז 
 לטיפולים אסתטיים מגוונים וייעוץ 

בנושאי בריאות.
משהו אישי: "את דרכי כקוסמטיקאית 

בניתי יחד עם גידול הילדים. לא פשוט 
להשקיע בשתי 'קריירות' שדורשות את 
מלוא האנרגיה ותשומת הלב. אני גאה 
בהרבה לקוחות נאמנים שהולכים עמי 

שנים מתחילת הדרך. הוכחתי לעצמי שעם 
חזון, עשייה והכוונה נכונה - הכל אפשרי!". 

החזון שלי: "כמישהי שמטפלת בעור 
הפנים, אך למעשה בבְפנים, אני מאמינה 
שכל אחד חייב לעצמו את הזמן להתפנק 

ולהשקיע בטיפול בגוף ובנפש. לתוך 
הטיפולים אני מביאה הוליסטיקה ייחודית, 

יכולת הקשבה ונתינה מלאה". 
טיפ לחיים טובים: "להרגיש טוב, 

להיראות טוב ולהעניק מעצמך באהבה 
לסובבים אותך". 

לקוחה מספרת על תכשירי נירולין: 
"אני חברה בקבוצת ריצה שיש בה בנות 
צעירות, והן 'משתגעות' על עור הפנים 

שלי, ובאמת כשאני מסתכלת בתמונות 
אני מרגישה שהעור שלי נראה צעיר יותר 

מדי שנה". 

 מירב וייסמן, מרכז לטיפולים 
 אסתטיים, 

נשר, טל': 6499885־03

ד"ר שולמית זקוטו 
אסתטיקאית קלינית זה 35 שנה ודרמטרפיסטית, 

מומחית לטיפולים משלימים לעור הפנים, 
משלבת אקופונקטורה קוסמטית, טיפולים פרא 

רפואיים ושימוש בתכשירים מתקדמים.
משהו אישי: "את ההתייחסות לאסתטיקה 

קיבלתי בילדותי מאמי שתמיד שמרה על 
שגרת טיפוח. את ההתמחות עשיתי בתל 

השומר, ובהמשך למדתי רפואה סינית ויפנית 
כדי למזג טיפול פנימי עם אסתטיקה. במסגרת 

ההתמחות שלי אני מעבירה קורסים מתוך 
אמונה בחשיבות שיתוף הידע, ובאופן כללי 

לוקחת את כל המקצוע למקומות של תמיכה 
ונתינה בטיפול בבעיות עור".

החזון שלי: "לא מעט לקוחות הגיעו אלי 
עם בעיית עור במצב מתקדם ולאחר ניסיונות 
רבים אצל רופאים ומגוון שיטות טיפול. לאחר 
שאבחנתי את הבעיה והתאמתי את הטיפול 

הנדרש, הם חזרו אלי והגדירו את הטיפול 
כ'משנה חיים'".

טיפ לחיים טובים: "חיים בריאים הם שילוב 
של הפנים והחוץ שלנו. לטיפוח היומיומי יש 

אפקט מצטבר השומר על העור לטווח הארוך. 
בנוסף חשוב שנזין את הגוף שלנו בתזונה 

בריאה, בשינה ובפעילות גופנית". 
לקוחה מספרת על תכשירי נירולין: "עור 
הפנים שלי החל תהליך של הזדקנות מוקדמת, 

ולאחר השימוש במוצרי נירולין חל מהפך. רקמת 
העור התחזקה ויש שיפור משמעותי במראה 

הכללי".

 ד"ר שולמית זקוטו, יבנה, טל': 6499885־03

מינה יפתח 
קוסמטיקאית פרא רפואית מוסמכת 

עם ניסיון של יותר מ־30 שנה. מחדשת 
ומתחדשת עם מיטב החומרים, הידע 

והמכשור המתקדמים.
משהו אישי: "בגיל 14 ייצגתי את אבי 

בבית משפט במטרה להשיג לו הכרה בנכות 
מהעבודה. בתום המשפט הוא זכה להכרה 
בנכותו ולשיקום. המקרה השאיר בי חותם, 
וידעתי תמיד שאם רק ארצה, אוכל לעשות 
הכל. בזכות הכוח ההוא שקיבלתי אני בעלת 
עסק מצליח, נשואה באושר, אמא לארבעה 

ילדים וסבתא לשבעה נכדים". 
החזון שלי: "אני תופסת את עצמי כאדם 

חרוץ, שאפתן, פרפקציוניסט ומאמינה 
שאלה הכישורים שהביאו אותי למקום שבו 

אני נמצאת היום. במסגרת שותפותי במודל 
אני מציידת את לקוחותיי במוצרי נירולין, 

והפידבקים מדהימים".
טיפ לחיים טובים: "השתדלו לעבוד 

במה שאתם אוהבים. זו הרגשה פשוט 
נפלאה". 

לקוחה מספרת על תכשירי 
נירולין: "לפני שהכרתי את המוצרים 

של נירולין הייתי מזריקה בוטוקס וחומצה 
היאלורונית. שביעות הרצון והתוצאות 

הטובות מהתכשירים של נירולין הביאה 
אותי להפסקת ההזרקות ולשימוש בחומרים 

פעילים שעובדים".

 מינה יפתח, כפר סבא, טל': 6499885־03

הכירי את השותפות למודל שעושה את ההבדל...
יש להן ותק של שנים בטיפולים לשיקום העור, מכונים המתמחים באסתטיקה, וכולן שותפות במודל החברתי 
ועומדות מאחורי ההבטחה. מה הטיפים שלהן לחיים טובים יותר ואיך הגיבו הלקוחות שלהן לתכשירי נירולין? 

לבחירתך: שלוש ערכות האנטי אייג'ינג של נירולין. 
בתוך חודשיים תוכלי לראות את השיפור במראה עורך. 

נירולין מציעה לקהל לקוחותיה, במסגרת המודל לשיתוף הפעולה, 
שלוש ערכות אנטי אייג'ינג שיביאו לשינוי משמעותי בעור הפנים שלך. 

בתוך חודשיים תוכלי לראות את השיפור. ולא רק את - גם הסביבה תבחין 
ותחמיא לך על השינוי שחל במראה עורך. מתקשה להאמין? את מוזמנת 
להתנסות במשך שלושה חודשים. אם לא תהיי מרוצה מהתוצאה, תוכלי 

 לקבל את מלוא כספך בחזרה. 
 ערכות האנטי אייג'ינג  מיועדות לשימוש במשך שנה, הן מכילות את 

 כל צורכי הטיפוח שלך ויאפשרו לך להיראות תמיד במיטבך. 
פעולת התכשירים:

 העשרת עורך בלחות באופן מתמשך
 טיפול בפגעי הגיל, מילוי קמטים ומיצוק העור

 דחיית אפקט ההזדקנות
 צמצום נזקי הסביבה

 שמירה על מראה עור חיוני, צעיר ורענן

BYoung Effective 101

קרם לחות אנטי אייג'ינג )בוקר(
קרם מחדש PLUS )ערב(

מחיר הערכה: 100 שקל לחודש

BYoung Effective 151

קרם משקם )בוקר(
קרם מחדש PLUS )ערב(

מחיר הערכה: 150 שקל לחודש

BYoung Effective 201

קרם לחות אנטי אייג'ינג  )בוקר(
קרם מחדש PLUS )ערב(

סרום המטריקס )לשימוש כשעה לאחר 
)PLUS השימוש בקרם מחדש

מחיר הערכה: 200 שקל לחודש

את הערכות ניתן להשיג במכונים השותפים במודל נירולין, טל': 03-6499885

.1

.2

.3
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הכירי את השותפות למודל שעושה את ההבדל... WELLNESS     טיפוח ואסתטיקה < 

איילת אליעזר 
קוסמטיקאית פרא רפואית יותר מ־20 שנה 

ובעלת רשת קליניקות ארצית המציעה 
מגוון עשיר של טיפולים קוסמטיים וניתוחים 
פלסטיים המתבצעים על ידי טובי המומחים.
משהו אישי: "יום אחד הגיעה אלי חיילת 
עם פריחה אקנתית קשה. החלטתי לנסות 

איתה סדרת טיפולים. כעבור ארבעה שבועות 
של טיפולים תכופים היא התקשרה אלי 
ובישרה לי שיש לה חבר. השינויים האלה 

בחיים של המטופלות נותנים לי את הכוח 
והאהבה לעסוק באסתטיקה". 

החזון שלי: "בעבודתי אני מחויבת 
לתוצאות, להוציא את היופי שבכל אחת 

ולקדם אצל המטופלות שלי תחושה של רוגע 
ואנרגיות חיוביות".

טיפ לחיים טובים: "אני מאמינה גדולה 
בקשר שבין גוף לנפש. כשטוב לנו מבפנים, 

כשאנחנו שלוות ומסופקות, אנחנו גם דואגות 
לטפח את עצמנו, והיופי מקרין החוצה". 

לקוחה מספרת על תכשירי נירולין: 
"לא האמנתי במוצרים אבל כיום אני כבר 

משתמשת בערכה השלישית ומקבלת 
אינספור מחמאות". 

 אילת החן, מגע היופי, חיפה, 
טל': 6499885־03

אושרת בן יוסף 
קוסמטיקאית פרא רפואית מוסמכת זה 

15 שנה, מעניקה מגוון טיפולי פנים על ידי 
שילוב של גישה הוליסטית, שימוש בחומרי 
גלם איכותיים ומכשור מתקדם: "הקליניקה 

שלי היא שיקוף של ההתפתחות המקצועית 
והאישית שלי". 

משהו אישי: "בגיל 15 אמי נפטרה. עברתי 
חוויות רגשיות לא פשוטות והבנתי שאני 

חייבת לבנות את הזהות האישית שלי. אבי 
היקר הוא זה שגידל אותי ותמך בי בכל 

שלב. הוא זה שהאמין בי והזכיר לי תמיד 
שאני מוצלחת, טובה, רגישה ובעלת יכולות 

גבוהות. היום אני אם לשתי בנות מקסימות, 
והן למעשה הכוח המניע אותי לחיים בריאים, 

מאושרים ומאוזנים".
החזון שלי: "תמיד ידעתי שאני אוהבת 

לטפל באנשים. בטיפול בעור הפנים חייבים 
להבין את מכלול הסיבות, ההרגלים והצרכים 

האישיים והרגשיים של הלקוחה. עם התובנות 
האלה אני משתדלת לתת את המענה 

המדויק". 
טיפ לחיים טובים: "חשוב להכיר ביכולות 
ובהישגים בכל רגע, לשמר את הקיים ותמיד 

לחתור למצוינות".
לקוחה מספרת על תכשירי נירולין: 

"בתחילה הייתי מאוד סקפטית עקב ניסיון עם 
תכשירים יקרים שלא עשו שינוי נראה לעין. 
בזכותך הכרתי את תכשירי נירולין שבאמת 

עובדים. העור שלי השתפר פלאים. תודה 
לך!". 

 OSHI קוסמטיקה פרא רפואית, 
אלפי מנשה, טל': 6499885־03

חדוה יצחק 
מאפרת מקצועית המתמחה באיפור קבוע, 

מעבירה סדנאות ומתחדשת בידע הקיים 
במגוון תחומי היופי והאסתטיקה. מנהלת 

קליניקה מתקדמת המתמחה בטיפולי פנים 
פרא רפואיים לכל בעיות העור, תוך אבחון 

מקצועי והתאמת סוג הטיפול ללקוחה.
משהו אישי: "אחרי 18 שנה בתפקידים 
בכירים בעולם הביטוח החלטתי ללכת עם 

הלב ולהפוך לעצמאית בתחום הקוסמטיקה 
והאסתטיקה. כיום אני בעלת קליניקה בשם 

'מרכז היופי IDEAL' ולמעשה מתעסקת 
יומיום בתחום האהוב עלי ואף מתפרנסת 
מכך. למדתי לא לוותר על חלומות לעולם".

החזון שלי: "אני מאמינה שכשנשים שמות 
עצמן במקום הראשון, זה מתבטא בהערכה 

העצמית ובהערכת הסביבה. חשוב לי שנשים 
תיראנה ותרגשנה טוב עם עצמן בכל גיל, 

תהיינה מודעות לעצמן ותסגלנה אורח חיים 
בריא".

טיפ לחיים טובים: "תעשי כל יום משהו 
קטן למען עצמך, משהו שמשמח אותך". 

לקוחה מספרת על תכשירי נירולין: 
"התמכרתי למוצרי נירולין, פשוט מעולים! 

תודה שנתת לי".

 חדוה יצחק, מרכז היופי IDEAL, חולון, 
טל': 6499885־03

קרן אלפסי 
קוסמטיקאית פרא רפואית מנוסה ומקצועית. 
בעלת קליניקה המתמחה בטיפולי פנים לכל 

בעיות העור.
משהו אישי: "לפני כמה שנים פגשתי 

אישה מבוגרת שילדיה ונכדיה היו כל עולמה. 
את עצמה היא הזניחה, והדבר ניכר על פניה. 

ביקשתי ממנה להתלוות אלי לקליניקה רק 
כדי להתרשם, ללא התחייבות מצידה. אחרי 

שיחה קצרה היא החלה בטיפולי פנים, ולאחר 
כמה ימים התקשרה להודות לי שפניתי אליה. 
מאז היא מקפידה להגיע לטיפולים קבועים".

החזון שלי: "חשוב לי להעניק למטופלת 
יחס אישי, דיסקרטיות ואחריות. אבחון 

מקצועי הוא תנאי יסודי להצלחת הטיפול. 
עם זאת טיפול פנים ברמה הכי גבוהה לא 

יחולל את השינוי המבוקש ללא טיפול תומך 
של הלקוחה בביתה. אני מאוד מאמינה 

בתכשירים שאני עובדת איתם. הם נבחרו 
בקפידה. אלה חומרים חדשניים המבוססים 

על מחקרים קליניים, והתוצאות מוכחות 
בשטח".

טיפ לחיים טובים: "שתו הרבה מים 
וחיו את שלושת האל"פים: אנרגיה, אמת 

ואמפתיה".
לקוחה מספרת על תכשירי נירולין: 

"בעצתך התחלתי להשתמש במוצרים 
הנפלאים של נירולין. אני בת 54, ובגילי העור 

מתחיל להשתנות וגם מתווספים קמטים. עם 
המוצרים האלה הפנים זוהרות, העור חלק, 

והתחושה נפלאה".

 קרן אלפסי קוסמטיקס, ראשון לציון, 
טל': 6499885־03

רחל קפלינסקי 
קוסמטיקאית פרא רפואית בכירה זה 25 

שנה. בעלת קליניקה לטיפולים קוסמטיים 
ואסתטיים, המעניקה מגוון טיפולים, 

מהמתקדמים ביותר, תוך אבחון מקצועי 
ושימוש בחומרים איכותיים וחדשניים, 

המביאים לתוצאות מקסימליות.
משהו אישי: "מאז ומתמיד ריתקו אותי 

נושאי האסתטיקה, היופי והאמנות". 
החזון שלי: "בעיות חדשות שמובאות 

אלי והאפשרות שלי לתת מענה למטופלים 
גורמות לי לסיפוק והנאה. הסיפוק שלי 

בעבודה מגיע מהבנה נכונה של הלקוחה 
וצרכיה )פיזיים ונפשיים( והאהבה שאני 

מוצאת בנתינה".
טיפ לחיים בריאים: "אני מאמינה 

שאנשים המחוברים לשמחת החיים שלהם, 
שמשקיעים באסתטיקה חיצונית, תזונה 

בריאה ומעט פעילות פיזית, מגשימים את 
עצמם וחיים חיים מלאים ומסופקים".

לקוחה מספרת על תכשירי נירולין: 
"לא חשבתי שיהיה אפשר להציל את עורי, 
ואת, עם התכשירים הנכונים והמדהימים, 

הצלחת להחיות את הברק ונתת לעור חיים 
שמעולם לא היו לו".

 רחל קפלינסקי, גל היופי, יהוד, 
טל': 6499885־03

שלומית לייבוביץ 
קוסמטיקאית פרא רפואית בעלת 20 שנות 

ניסיון בטיפולי גוף ונפש. מעניקה מגוון טיפולי 
קוסמטיקה, טיפולי ספא, וטיפולי רפואה 

אלטרנטיבית בשילוב מכשור חדשני המאפשר 
התאמה מקסימלית ללקוחה על פי אבחון 

מקצועי. 
משהו אישי: "בגיל 40 החלטתי שאני 
מפסיקה לעבוד עבור אנשים ומתחילה 

לעבוד עם אנשים. התפטרתי ממקום העבודה 
ופתחתי את הקליניקה שלי: 'מגע הקסם'. 

השינוי הזה המחיש לי עד כמה עזרה לאחר 
מעצימה אותי ונותנת לי את ההרגשה הטובה 

ביותר".
החזון שלי: "אני מאמינה שצורכי האישה 
והרגשתה חשובים מאין כמותם. אישה שלא 

מרגישה טוב עם עצמה, לא תוכל להעניק 
למשפחתה ולסביבתה, ולכן עליה לחשוב על 
עצמה לפני האחרים. כשאישה מטפחת את 

עצמה, זה מקרין על הסביבה וחוזר אליה". 
טיפ לחיים טובים: "גוף בריא בנפש 

בריאה. מי שמטפל בגופו, גם נפשו מרגישה 
טוב יותר. עיסוי, טיפולי פנים, טיפולי כף רגל - 
משפרים את המראה ובמיוחד את ההרגשה 

הפנימית".
לקוחה מספרת על תכשירי נירולין: 

"רציתי להגיד לך שאני מאוד מרוצה 
מהתכשירים ואני כבר רואה שינוי בעור הפנים. 

הוא נהיה חלק, בהיר וממש זוהר. תודה".

 שלומית לייבוביץ, מגע הקסם, שלומי, 
טל': 6499885־03
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ד"ר סאסין ננסי
רופאת שיניים בהכשרתה ורופאה אסתטית 

מנוסה ומקצועית. מטפלת בשיטות 
מתקדמות ומגוונות להצערת עור הפנים.

משהו אישי: "אמי אומרת שעוד בינקותי 
תמיד זחלתי לכיוון המראה, ואכן מאז 

ומתמיד אני זוכרת את עצמי נמשכת לתחום 
האסתטיקה. את הכשרתי כרופאת שיניים 
 עשיתי גם כן מאותו מקום של אסתטיקת 

פה ולסת".
החזון שלי: "הגישה שלי בשתי ההתמחויות 

היא פיסול הפנים. מעניין אותי להדגיש 
את הדברים היפים בפנים. שני התחומים 
קשורים זה בזה. במסגרת טיפולי הלסת 
והשיניים אני מביאה חידושים ופתרונות 

מעולם האסתטיקה, לדוגמה הזרקות חומצה 
היאלורונית למקומות שדורשים מילוי. אני כל 

הזמן לומדת ומתוודעת לידע חדש".
טיפ לחיים טובים: "סבתא שלי הייתה 
אומרת: 'את היד צריך לחבוש לפני שהיא 

נשברת', וזו המלצתי: טיפולים אסתטיים כדאי 
להתחיל מגיל צעיר כדי למנוע טיפולים יקרים 

ובעייתיים בעתיד".
לקוחה מספרת על תכשירי נירולין: 
"אף אחד לא יכול לשכנע אותי היום לקנות 
מוצר טיפוח אחר לפנים, אני מרוצה מאוד 

מהפנים שלי, ומשהו טוב לא מחליפים'".

 ,Helen Estetic ,ד"ר סאסין ננסי 
ראשון לציון, טל': 6499885־03

בת שבע טל 
קוסמטיקאית פרא רפואית עם ניסיון של יותר 

מ־20 שנה והתמחות בשיקום עור הפנים. 
בעלת קליניקה המציעה מגוון טיפולים ומענה 

לצורכי הלקוחה על פי אבחון מקצועי. 
החזון שלי: "בעבודתי אני מאוד משתדלת 

להיות קשובה ללקוחה ולבעיה שלה, כדי 
שאוכל באמת לעזור, לשמח ולהביא שינוי. אני 
מאמינה שכשבאים מאהבה ושמחה, עם ידע 

חדשני, יש לנו את הכלים להביא את השינוי 
המיוחל".

טיפ לחיים טובים: "גוף ונפש - חשוב 
להיות מודעים לעצמכם, למגבלותיכם ולטפל 

בעצמכם כשצריך. תמיד לאהוב ולהודות 
על מה שיש וגם על מה שאין, כי הטוב והרע 

הולכים יחדיו".
לקוחה מספרת על תכשירי נירולין: 

"כשבועיים לאחר השימוש בתכשירים 
העור נראה קורן, חלק, מוצק, והקמטוטים 

 התעמעמו בצורה ניכרת. ממליצה בחום 
לכל מכריי".

 בת שבע טל, קוסמטיקה הוליסטית, 
תל אביב, טל': 6499885־03

בת אל לוי 
קוסמטיקאית מנוסה ומקצועית, מחדשת 
ומתחדשת בתחום הפרא רפואי, מעניקה 

טיפולי פנים מתקדמים על פי אבחון מקצועי 
וטיפולים נוספים ממגוון מחלקות באווירה 

נעימה ויחס חם. 
החזון שלי: "במסגרת הטיפולים המגוונים 

שאני מציעה, אני נותנת את כל כולי 
למטופל/ת שנמצא/ת מולי. אני אומרת 

לעצמי בכל פעם: 'תחשבי שאת כרגע 
המטופל וכך תהיי קשובה ותוכלי לתת את 
המענה המדויק והנכון למי שנמצא מולך'. 

יושר ואמינות הם המפתח בבניית קשרי 
לקוחות לטווח ארוך. לעולם לא אציע טיפול 
או תכשיר ביתי אלא לאחר שהתנסיתי בהם 

ושאני מאמינה בהם ב־100%".
טיפ לחיים טובים: "נפש בריאה בגוף 
בריא. תזונה נכונה, רפואה אלטרנטיבית 

וספורט הם שילוב מנצח". 
לקוחה מספרת על תכשירי נירולין: 

"כשהתחלתי להשתמש בתכשירים ראיתי 
שיפור מיידי בתוך פחות משבוע. החומרים 

הפעילים בתכשירים מאוד מרוכזים, מה 
 שמאפשר להגיע לתוצאות מדהימות 

בפרק זמן קצר".

 בת אל לוי, ראש העין, טל': 6499885־03

ד"ר שנטל זיתון־אזוגי 
דרמטולוגית זה 22 שנה, יועצת בכירה 

למחלות עור במרפאות ובתי חולים בארץ 
ובחו"ל.

החזון שלי: "חשוב לי לא רק להעניק 
למטופלים שלי אבחון מדויק וטיפול בהתאם, 

אלא גם יחס אנושי שמלווה את התהליך. 
המשמעות מבחינתי היא לקחת את הזמן 

הנדרש כדי להסביר למטופל/ת על הבעיה, 
ואם יש כמה אפשרויות טיפול אני כמובן 

אציע את הטיפולים שאני מעניקה במרפאתי, 
אך לא אמנע מלמסור פרטים של מרפאות 

אחרות אם אני חושבת שיש להן שיטות 
אחרות שיעזרו טוב יותר. חשוב לי לעבוד 
ביושר, שקיפות, אכפתיות, ולהמליץ על 

הטיפול שבו אני מאמינה". 
טיפ לחיים טובים: "התמדה, אהבה 

ותשוקה בכל מעשינו. חשוב לייצר איזון בין 
החיים המקצועיים למשפחתיים, להעז לבצע 

שינויים גם אם הם קשים, ולמרות הפחד 
מהלא נודע - לפרוח ולהתקדם בדרך נכונה 

יותר".
לקוחה מספרת על תכשירי נירולין: 
"אני מודה שבתחילה הייתי מעט סקפטית, 

אך אחרי שלמדתי לעומק על רכיבי המוצרים, 
הריכוז הגבוה של החומרים הפעילים, 

המחקרים הנלווים והתרשמתי מהתוצאות 
על עור הפנים, לא יכולתי להתעלם. אני גאה 

להיות חלק ממשפחת נירולין!".

 ד"ר שנטל זיתון־אזוגי, רמת גן, 
6499885־03

שרה לביא
קוסמטיקאית פרא רפואית ומרצה למקצועות 

הקוסמטיקה זה 17 שנה, בוגרת מכון וינגייט, 
בעלת ידע וניסיון בתחומי הספורט. מאבחנת 

רב מערכתית, מתמחה בעיסויים, באימון 
לתזונה, מטפלת בבעיות עור במגוון שיטות 

הכוללות גם טיפול במכשור חדשני ומתקדם.
החזון שלי: "ידע הוא כוח. חשוב לי 

להיות מקצועית - להשתלם, ללמוד, לחדש, 
ולהתחדש, להיות תמיד מהמובילות. אמינות 

ומהימנות הם ערכים שמובילים אותי. לא 
להבטיח הבטחות סרק, לדעת לענות על 
שאלות המטופלים, ואם אינך יודעת, לא 

להתבייש ולהגיד 'אברר'" .
טיפ לחיים טובים: "לחשוב חיובי גם 

כשקשה, להשתדל לא להתרגז מכל דבר, 
להיות בצד הנותן באהבה כמה שיותר ולהיות 

סבלני וסובלני".
לקוחה מספרת על תכשירי נירולין: 

"במשך שנים סבלתי מפצעונים וממרקם עור 
בעייתי. לאחר השימוש בערכת אנטי אייג'ינג 
להצערה ולשיקום, מרקם העור שלי השתפר 

ללא היכר, והעור נראה היום כמו חרסינה". 

 שרה לביא, קריית אונו, טל': 6499885־03

איריס גלבוע
קוסמטיקאית מומחית, בעלת ניסיון של יותר 
מ־12 שנה, מומחית לטיפולים פרא רפואיים 

עם התמקצעות בשיקום עור הפנים. מעניקה 
טיפול גוף ונפש מקיף, מפנק ואישי המותאם 

לאבחון המקצועי תוך שימוש במכשור חדשני 
ומתקדם.

החזון שלי: "חשוב לי בראש ובראשונה 
לשדר אמינות בעבודתי. לעולם לא אמליץ 

ללקוחה על טיפול או על מוצר שלא התנסיתי 
בו בעצמי או שאיני מתחברת אליו. הלקוחות 

שלי סומכות עלי ויודעות שאני מביאה להן 
את הטוב ביותר הן מבחינת ידע מתקדם והן 

מבחינת תכשירים. כשלקוחה מגיעה אלי 
עם בעיה כלשהי, חשוב לי לתת תוצאות כדי 
שהיא תוכל להרגיש טוב עם עצמה ולהחזיר 

לעצמה את הביטחון העצמי".
טיפ לחיים טובים: "תעשי מה שטוב לך, 
תתלבשי יפה, צאי לבלות ותמיד תהיי בקרב 

אנשים שעושים לך טוב. ממליצה מאוד לסגל 
הרגלי טיפוח לפנים מגיל צעיר. זה ללא ספק 

ימנע בעיות בעתיד".
לקוחה מספרת על תכשירי נירולין: 

"תמיד סבלתי מעור מאוד שמן ובעייתי, 
ובעקבות השימוש בתכשירים של נירולין, 

העור השתנה לטובה והשתפר פלאים".

 איריס גלבוע, זכרון יעקב, 
טל': 6499885־03

הכירי את השותפות למודל שעושה את ההבדל...
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ד"ר דן מננה 

רופאת ילדים ומומחית ברפואה אסתטית זה 15 שנה. 
אמנית בפיסול פנים ללא סכין מנתחים, מטפלת בשיטות 
מגוונות ומתקדמות ביותר להצערת הפנים ולעיצוב הגוף, 
מרצה בכנסים בינלאומיים ובעלת רשת קליניקות ארצית. 

את ההתמחות שלה עשתה במקומות שונים בעולם: צרפת, 
איטליה, מונקו ואנגליה.

משהו אישי: "אני מגיעה ממשפחה של רופאים. אמי הייתה 
רופאה, אחיותיי רופאות, וכן הרבה בני דודים ובנות דודות. זה 
מושרש בתוכי, ומגיל צעיר מאוד רציתי להיות רופאת ילדים, 

הרגשתי שזה הייעוד שלי בחיים. במקביל נמשכתי גם לעיצוב. 
אני מציירת פורטרטים של נשים יפות, וזה מה שמשך אותי 
לרפואה האסתטית. לתחום הזה אני מביאה את היצירתיות 
שלי, את התשוקה והאהבה לאמנות. היום, כשאני מחלקת 
את זמני בין טיפול בילדים לטיפולים אסתטיים, אני יכולה 
לומר שאני מאוד מסופקת ומאושרת. אני אוהבת את מה 

שאני עושה, ובכל בוקר מתעוררת עם חיוך על הפנים והולכת 
לעבודה בכיף, כמו למסיבה".

החזון שלי: "בתחום האסתטיקה מתאפשר לי להביא 
עולם שלם של פתרונות לשימור הנעורים שלא מצריכים 

התערבות פולשנית או סכין מנתחים. הכוונה לעיצוב הגוף 
במכשירים מתקדמים ולהצערת העור באמצעים טבעיים 

המעודדים את קצב חילוף התאים ובניית סיבי קולגן ואלסטין 
שאחראים לאלסטיות ולגמישות של עור הפנים והגוף. 

הטיפולים והתכשירים שאני מציעה בקליניקה מבוססים 
על ההתנסות האישית שלי. אני עומדת מאחוריהם ויודעת 

שאני נותנת ללקוחותיי את הטוב ביותר - טיפולים ותכשירים 
שבשימוש יומיומי עושים שינוי אמיתי בעור הפנים. קו המוצרים 

הקוסמטיים הפרא רפואיים שבהם אני משתמשת, בזכות 
השותפות במודל נירולין, מתאפיין בריכוז גבוה של חומרים 

פעילים הממריצים תהליכים להצערת הפנים, חידוש התאים, 
שיקום וטיפול בקמטים. בתוך פחות מחודשיים לקוחות חוזרות 
אלי מרוצות, כי לא רק שהן רואות הבדל במרקם העור - הן אף 

זוכות למחמאות רבות מהסביבה".

לקוחה מספרת על תכשירי נירולין: "התכשירים של 
נירולין הם פשוט אמנות עיצוב הפנים".

 ד"ר דן מננה, מרכז לרפואה אסתטית, ראשון לציון, גדרה, 
טל': 7217730־054

 טיפ לחיים טובים: 
"אני מאמינה מאוד 

בלהיות מחוברת לפנימיות 
שלך, לאהוב את החיים 

ואת עצמך ולסגל לעצמך 
אורח חיים בריא ושגרת 

טיפוח אסתטי. עבור 
 אישה זה המפתח 
לאושר ולשלמות".

הכירי את השותפות למודל שעושה את ההבדל...


