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קצת עלינו

מרכז רפואי VIV Clinic מבית ד"ר צחי וידר, הינו המרכז הרפואי
הגדול והמוביל בישראל לרפואה אסתטית ושיפור איכות החיים.

אנו מתמחים ברפואה טכנולוגית מתקדמת שאינה ניתוחית,
לשיפור רמת איכות החיים בגישה רחבה ומתקדמת,

תוך הקפדה על סטנדרטים גבוהים של מינימליזם ודיוק.

לשם כך נבחרו לעבוד בקליניקה הרופאים המובילים בתחום
שמביאים יום יום עשרות מטופלים למראה טבעי וזוהר

תוך שימוש בחומרים האיכותיים ביותר בעולם.

אצלנו משלבים את קידמת הטכנולוגיה עם רפואה מדויקת ושנים
של ניסיון, תוך שימת דגש על מתן יחס אישי, בניית תכנית טיפול

בהתאמה אישית וליווי המטופל עד לתוצאה המובטחת!

עכשיו אפשר להביט קדימה אל המחר!

המרכז הרפואי המוביל בישראל
לאסתטיקה רפואית ושיפור איכות החיים

VIV Clinic



*מגוון טיפולים המותאמים בתוכנית שנתית

מעל 20 שנות ניסיון
למעלה מ-22,000 מטופלים מרוצים

אסתטיקה רפואית
לפנים

הזרקות בוטוקס וחומצה היאלורונית 
החלקת קמטים ומילוי נפחים תוך שימוש בחומרים הטובים בעולם, לתוצאה טבעית.

עיצוב ופיסול פנים
תיקון פרופורציות הפנים, עיצוב אף וסנטר, חידוד קו הלסת.

)PRP( טיפולי ערפד
טיפול עצמוני וטבעי לבניית רקמה מחודשת ולייצור מוגבר של קולגן ואלסטין,

עיבוי העור בכל שכבותיו וטיפול בצלקות פוסט אקנה.

GLOW SHOT
החדרת לחות וויטמינים לפנים ליצירת מראה זוהר, מתאים במיוחד כטיפול לפני אירוע. 

טיפולי אנטי אייג'ינג בטכנולוגיות המובילות בעולם
טיפול מיצוק עמוק ומדויק לעור, המשפר את הצניחה ברקמות הפנים.

מילוי ועיבוי שפתיים
הענקת סימטריה ומראה מלא וטבעי לשפתיים.

הרמת פנים בשיטת 8 הנקודות
הזרקה ב-8 מוקדי הפנים להרמת פנים והשבת נפחים אבודים.

טיקסל
מערכת תרמית רב נקודתית )פרקשיונל( המיועדת לטיפולים אסתטיים רפואיים במגוון מצבים: 

קמטוטים, צלקות פוסט אקנה, אקנה פעיל, חידוש מרקם וחיות העור, החדרת חומרים ותרופות, 

מלאזמה, רוזיצאה, סימני מתיחה, עור עודף בעפעפיים, פיגמנטציה וכתמי גיל.

אסתטיקה רפואית לפנים



הזעת יתר

!VIV 95% ממטופלי הזעת היתר בישראל בחרו
מעל 15,000 מטופלים יבשים ומרוצים

MiraDry טיפול בהזעת יתר בבית השחי 
המרכז הרפואי VIV Clinic הינו המרכז הראשון שהביא את טיפול ה - MiraDry לישראל.

ברשות המרפאה חמישה מכשירי טיפול, המבטיחים רצף טיפולי ללא תקלות.

VIV Clinic זכה בדירוג ה - Diamond Provider מקום ראשון בישראל בכמות טיפולי 

ה - MiraDry, עם מעל 15,000 לקוחות מרוצים ויבשים המהווים כ - 95% ממטופלי

.VIV Clinic -הזעת היתר בישראל, אשר בחרו ב

PalmaDry טיפול בהזעת יתר בכפות הידיים והרגליים 
טיפול ביתי המביא להפחתה דרמטית של ההזעה בכפות הידיים והרגליים.

המכשיר, המיוצר בגרמניה, פותח ע"י ד"ר צחי וידר והינו מכשיר היונטופורזיס היחידי בארץ 

אותו ניתן לקנות מרופא, בעל תו תקן ואישור משרד הבריאות הישראלי.

טיפולי בוטוקס להזעת יתר
הבוטוקס הינו חומר יעיל, בטוח לחלוטין וללא תופעות לוואי, אשר באמצעותו ניתן לטפל 

בהזעת יתר כמעט בכל אזור בגוף ולהגיע לתוצאה של יובש מוחלט ומיידי.

הטיפול בבוטוקס הינו קצר, זמין ואינו דורש שינוי בשגרת היום.

טיפולי הזעת יתר

המרכז הרפואי VIV Clinic  הינו המרכז הישראלי הוותיק, הגדול והמוביל 
בישראל ובעולם לטיפול בהזעת יתר אשר זכה לאחרונה בדירוג

 .MiraDry - מקום ראשון בישראל בכמות טיפולי ה ,Diamond Provider - ה

קולקציית הטיפולים

*הטיפולים נעשים בטכנולוגיה שאינה פולשנית ואינם גורמים להזעה מפצה



EMSCULPT
סופר אימון המתבצע במנוחה לבניית שריר ושריפת שומן! 

המכשיר עובד בטכנולוגיית HIFEM, המבצעת 20,000 כיווצי שריר בחצי שעה, כמות שהגוף 
אינו יכול לבצע באופן עצמאי.

אזורי הטיפול: שרירי הבטן, שרירי יד קדמית, שרירי יד אחורית, שרירי התאומים, ירכיים 
והרמת ישבן.

טיפולי גוף מתקדמים

 VIV Clinic גאים להציג את מהפכת האסתטיקה לגוף!
מגוון טיפולי גוף בטכנולוגיות פורצות דרך המבוצעות בעזרת

המכשור והציוד המתקדמים בעולם, להשגת תוצאות ממשיות.

קולקציית טיפולי האסתטיקה לגוף, אהודה על ספורטאים מובילים בעולם 
ובארץ ועל כוכבי הביצה המקומית, לחיטוב, מיצוק והצערת העור.

מגוון הטיפולים פועלים על כל אחד מהגורמים בהתאמה: שומן, שריר ועור. 
מרכז רפואי VIV Clinic מבית ד״ר צחי וידר הינו מרכז המצוינות
של BTL החברה האירופאית המובילה לטכנולוגיות פורצות דרך.

טיפולי הגוף מלווים בייעוץ תזונתי ובשילוב תוכנית אימונים
על מנת למקסם את תוצאות הטיפול ולשמור עליהן לאורך זמן.

במהלך פגישת הייעוץ במרכז הגדול והמתקדם לטיפולי חיטוב
EVOLT360 - הגוף בישראל, תעברו מדידות מקיפות במכשיר ה
המכשיר מבצע סריקה מלאה של הגוף וניתוח של 40 מדדים

כגון: אחוזי שומן, מסת שריר, עצמות, כמות מים, קלוריות ועוד!
לאחר פגישת הייעוץ יותאם לכם טיפול אישי לחיטוב הגוף
אשר יבוצע במכשירים הטובים והמתקדמים ביותר בעולם!

קולקציית הטיפולים

*הטיפולים מתאימים לנשים וגברים

טיפולי גוף

המרכז הגדול והמתקדם בישראל לטיפולי חיטוב הגוף



VANQUISH
הטיפול המתקדם ביותר בעולם להמסת שומנים בחום והצרת היקפים.

פריצת דרך, המאפשרת את פיסול הגוף מחדש ללא מאמץ יתר, ללא ניתוחים פולשניים
וללא זמני החלמה ארוכים.

המכשיר עובד באמצעות חימום שטחים בגוף בעלי עודף של רקמות שומן.
התוצאה: עיצוב הגוף ע"י המסת השומן והצרת ההיקפים, בעיקר באזורי הבטן, המותניים והירכיים.

ONDA
טיפול ייחודי להעלמת צלוליט, מיצוק העור, העלמת סימני מתיחה והפחתת מצבורי שומן. 

המכשיר המהפכני מטפל באזורים שונים בגוף:
- מצבורי שומן מקומי: מערכת הקירור המשולבת במכשירי הידית מבטיחה כי תאי השומן

  נהרסים תוך הגנה מושלמת על העור ובנוחות מקסימלית עבור המטופל.
- צלוליט: המכשיר מטפל בשלבים המתקדמים ביותר של הצלוליט.

- הידוק העור: גלי המיקרו המיוחדים גורמים להתכווצות מיידית של סיבי הקולגן בדרמיס 
  וממריצים ייצור של קולגן חדש. אשר הופך את הרקמות ליותר מוצקות ומתוחות.

הטיפול מתבצע בטכנולוגיית גלי מיקרו .Coolwaves TM המפחיתים את מצבורי השומן 
המקומיים בדרך בטוחה, אפקטיבית ושאינה פולשנית.

התוצאה: עור חלק, מוצק ונטול צלוליט. אזורי טיפול: ישבן, בטן, ירכיים, סנטר כפול, ידיים
וסימני מתיחה בגוף.

EXILIS
המכשיר הייחודי, מציג טכנולוגיה פורצת דרך לשיפור מרקם העור, מיצוקו וצמצום ההיקפים 

ע״י שילוב של גלי רדיו ואולטרסאונד.
התוצאה: הצרת היקפים, הידוק והחלקת העור.

אזורי טיפול: ישבן, אזורים עם צלוליט, אזורי הברכיים, צוואר, הרמת עור נפול בזרועות
ובכל האזורים בהם העור נפול ועייף.

טיפולי גוף מתקדמים

*הטיפולים מתאימים לנשים וגברים

הטכנולוגיות המובילות בעולם: המסת שומן,
בניית מסת שריר, מיצוק העור וטיפול בצלוליט

טיפולי גוף



טיפול לחיזוק
רצפת האגן
ובריחת שתן

כיסא ה- EMSELLA, הפועל בטכנולוגיה 
מתקדמת, הינו טיפול המוכח קלינית 

ומחקרית לחיזוק רצפת האגן, לשיפור 
חיי המין ולטיפול בבריחת שתן וצואה.

הכיסא פועל בטכנולוגיה אלקטרומגנטית 
ממוקדת - HIFEM, הגורמת לגירוי עמוק 

של שרירי רצפת האגן, ללא ניתוח 
ובהליך שאינו פולשני.

בזמן הישיבה, הכיסא מבצע בגוף מגה 
פיזיותרפיה בשיטת "קיגל" ומייצר 

11,200 כיווצים של שרירי רצפת האגן 
הסובלים מרפיון ב-28 דקות ללא כל 

מאמץ ובלבוש מלא!

התוצאה: חיזוק שרירי רצפת האגן
חזרה לשליטה במתן השתן

תא חמצן
By

לראשונה בישראל ניתן לבצע טיפול בתא חמצן פרטי 
.VIV Clinic -תחת פיקוח רפואי ומקצועי ב

מרפאת VIV Clinic הינה הראשונה להביא תאי חמצן פרטיים לישראל.

הטיפול מיועד למספר רב של מצבים רפואיים ושיפור איכות החיים,
לסובלים מכאבים לא מוסברים, פציעות ספורט, פצעים פנימיים וחיצוניים, 

לשיפור וריפוי העור, לחיזוק המערכת החיסונית, לטיפול בהפרעות קשב וריכוז, 
אנטי אייג'ינג ועוד!



אסתטיקה לגברים

במרכז הרפואי VIV Clinic, מבית ד"ר צחי וידר, תוכלו למצוא מגוון רחב 
של טיפולים אסתטיים מתקדמים המיועדים לגברים.

טיפולים המאפשרים לשנות ולטפח את המראה הגברי 
בצורה טבעית ומדויקת ולהתמודד היטב עם נזקי הזמן.

קולקציית הטיפולים

חידוד קו הלסת
קו הלסת הינו אחד המאפיינים הבולטים במראה הגברי.

ניתן להדגיש אזור זה ע"י הזרקה מינימלית של חומרי מילוי.

הדגשת קווים גבריים בפנים
הזרקה של חומרי מילוי לעיצוב מראה גברי לפנים, להדגשה מדויקת של קווי הפנים הגבריות.

בניית סנטר חזק
סנטר דומיננטי הינו חלק חשוב במראה הגברי.

ניתן להדגיש אזור זה ע"י הזרקה מחושבת ומדויקת של חומרי מילוי.

החלקת קמטים ומילוי נפחים
החלקת קמטים ומילוי נפחים תוך שימוש בחומרים הטובים בעולם, לתוצאה טבעית 

מינימליסטית ומדויקת.

טיפול בשקעי עיניים
מעל 20 שנות ניסיוןהזרקה מדודה של חומרי מילוי מתאימים באזור שקעי העיניים, ליצירת מראה רענן וצעיר.

תוצאות טבעיות ומדויקות

אסתטיקה לגברים



הרצליה פיתוח, שדרות אבא אבן 8
בניין B קומה 4
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