Natural Nose Lifting สร้างมิติใหม่ เสริมเสน่ห์ให้จมูกสวยหน้าหลงใหล
HIKO : Hi แปลว่าสูง Ko เป็นภาษาเกาหลี แปลว่า จมูกรวมกันหมายถึงจมูก
โด่ง 2 ใน 3 ของผู้หญิงไทยทำจมูกแล้วต้องแก้ทำให้เจ็บตัวซ้ำแล้วซ้ำอีกและต้อง
เสี่ยงกับปัญหาปลายจมูกดำ เขียว เสี่ยงตาบอด การทำจมูกแบบ HIKO จึงเป็นทาง
เลือกหนึ่งในการแก้ปัญหานี้ที่ช่วยปรับรูปหน้าให้สวยสมดุล มีมิติ ด้วยวิธีการที่ค่อยๆ
ยกจมูกขึ้นด้วยการร้อยไหม เพื่อทดสอบตัวเองว่าอยากได้ความโด่งของจมูกแค่ไหน
แล้วค่อยตัดสินใจใส่ซิลิโคน ช่วยให้คุณมีโอกาสเลือกรูปจมูกแบบไหนว่าเหมาะกับ
ใบหน้าของ ตัวเองมากที่สุด การทำจมูกแบบ HIKO คิดค้นโดยผู้ร่วมก่อตั้ง
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Natural Nose Lifting: A new way of lifting the nose to your most attractive self
HIKO : “Hiko” comes from the word “Hi” in Korean meaning “high” and “Ko”
meaning”nose”. Therefore, the term “Hiko” literally means “to lift the nose”. In
Thailand, two third of the women who underwent a nose surgery have to go back
for another operation for reshaping. They have to experience pain, swelling and
bruising on their nose tip, and worst, a possible risk of being blind. HIKO Nose
Lifting is one of the non-invasive solutions that can enhance your appearance to
the perfect face dimensions. With Hiko Nose Lifting, a thin absorbable threads are
used to gently lift the nose to the desired level. Patients can see their nose being
reshaped, before approving the result with silicone insertion. Hiko Nose lifting lets
you design the shape and profile of the nose that is most suitable for you and
enable you to become your most attractive self. The art of Hiko Nose Lifting was
introduced by the co-founder of Dermaster Aesthetic Institution, Dr.Kwon Han-Jin
who is the President of International Aesthetic Medical Association and VicePresident of Korea Stemcell Treatment Association.
With Hiko Nose Lifting, the suture anchors themselves to periosteum or fibrous
เทคนิค HIKO จะใช้ไหมละลายวางเรียงตัวเหนือเยื่อหุ้มกระดูก Periosteum ทำให้
membrane to gather the underlying tissues and secure them in the desired
เกิดโครงสร้างเนื้อเยื่อที่แข็งแรง แม้ว่าไหมจะละลายไปแล้ว แต่ก็ยังกระตุ้นให้เกิด
position. After the thread dissolves, not only the holding effect remains, but the
การสร้างคอลาเจน ใช้เวลาทำเพียง 30 นาที ฉีดยาชาเฉพาะจุดบริเวณที่ทำ
natural collagen production is also stimulated. Hiko Nose Lifting takes only about
ทำให้จมูกโด่งสวยเพิ่มมิติให้ใบหน้าอย่างเป็นธรรมชาติ ปรับรูปหน้าให้โดดเด่นดูมีมิติ
30 minutes and can be performed under local anesthesia on specific spot. It's a
ไม่เกิดปัญหาการดึงรั้งให้ตาชิดเข้าหากัน จนใบหน้าประหลาดผิดธรรมชาติ หลังทำ
non-invasive option that could add natural dimension to your face and shift your
สามารถออกงานได้เลย ไม่มีปัญหาเขียวช้ำ และไม่มีระยะฟื้นตัว (Downtime) และ
nose to its perfection. The wound contracture doesn't offer enough resistance to
ปลอดภัย
force the brows to bend together in an unnatural way. Patient can be back to work
after the treatment since there is no bruising and downtown to the surgery.

