
1Apa tren perawatan untuk kulit 
yang mulai menua saat ini?
Kebanyakan pasien hanya ingin 
terlihat segar dan muda, bukan ingin 
mengubah penampilan mereka. 

Banyak dari mereka yang tidak memiliki waktu 
luang karena aktivitas yang padat dan tuntutan 
kerja yang menumpuk. Inilah alasannya mengapa 
prosedur non-invasive lebih dipilih di masyarakat. 
Di klinik kami, perawatan yang populer adalah 
teknik laser untuk meremajakan kulit, seperti 
botox dan filler untuk mengencangkan kerutan. 
Walau sudah melakukan berbagai rutinitas 
kecantikan hingga perawatan dengan teknologi 
laser, filler serta prosedur non-invasif, semuanya 
ini belum tentu memberikan hasil yang diimpikan 
bagi wanita berusia 40 hingga 50 tahun. Prosedur 
bedah plastik paling kini dianjurkan untuk me-
lawan tanda penuaan secara efektif serta proses 
pemulihan yang cepat. Prosedur yang dimaksud 
seperti pembedahan pada kelopak mata bagian 
atas, kantung mata, pengencangan pipi tengah, 
dan perpaduan prosedur facelift lainnya.
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lift, tone, and 
rejuvenate!

2 Apa perawatan non-invasive 
yang populer di klinik Anda?
Filler dan botox sangat populer di 
klinik kami, sama halnya juga pada 
laser fractionated carbon dioxide 

dan IPL untuk menangani permasalahan kulit 
seperti pigmentasi, pori-pori besar, bekas jerawat, 
dan kulit yang terpapar sinar matahari. Teknik 
pengerjaan dengan radiofrequency sperti INDIBA 
juga sangat populer. INDIBA sangat pas untuk 
mengencangkan kulit wajah dan leher, serta kulit 
sekitar perut dan paha. Kami menemukan bahwa 
hal tersebut sa ngat bermanfaat bagi pasien pasca 
liposuction, agar membantu menghaluskan daerah 
yang di tangani, membantu mengencangkan kon-
traksi kulit, serta meningkatkan proses pemulihan.

3 Apa yang Anda suka mengenai 
inDiBA?
INDIBA sangat dipercaya akan 
teknologi pengencangan kulit yang 
aman. Hasil yang indah akan terlihat 

delapan hingga sepuluh kali pertemuan. Pasien 
kami menyukai ini karena tindakan yang sangat 
nyaman, hasil yang dapat diperkirakan, dan 
terhindar dari komplikasi yang tidak diinginkan.

4 Seberapa cepat hasil akan 
terlihat dan siapa saja yang 
bisa mendapatkan perawatan 
inDiBA?
Kami merekomendasikan Anda un

tuk melakukan sepuluh kali pertemuan untuk 
hasil yang optimal. INDIBA sangat cocok untuk 
pasien yang menginginkan kulit wajah dan 
leher yang kencang, tetapi tidak menginginkan 
pembedahan. Kami juga menganjurkan operasi 
pada bagian ketiak jika terlalu sering berkeringat, 
di mana kelenjar minyak akan diambil untuk 
menghilangkan keringat berlebih dan bau tak 
sedap. Kalau terdapat luka pada ketiak, INDIBA 
dapat membantu Anda untuk menghaluskan 
dan mempercepat proses pemulihan. Kami 
juga merekomendasikan INDIBA untuk pasien 

yang menjalani liposuction sepuluh hari setelah 
pembedahan untuk mengencangkan kulit yang 
mengendur dan membantu proses pemulihan

5 Berapa biaya inDiBA?
Biaya tergantung dari area tubuh 
yang ditangani, mulai dari $500 untuk 
lengan hingga $1500 untuk beberapa 
area kulit seperti perut dan pinggul. 
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mengenai penemuan baru dalam 
melawan tanda-tanda penuaan.


