KURACJA ESTGEN
Preparaty charakteryzują się tzw „inteligentnym działaniem rozwiązując dany problem
skórny poprzez indywidualne „dostosowanie się „ do jej rodzaju, wieku oraz kondycji.
Najważniejszymi składnikami są izolowane proteiny , takie jak: transfery, czynniki
wzrostu , białka immunomodulacyjne, transfery, substancje bakteriostatyczne, jak
również enzymy, poliamidy, pochodne kwasów nukleinowych i aminokwasów oraz
unikalny zestaw witamin i związków mineralnych.
Terapia preparatem estgen polega na zastosowaniu preparatu na wcześniej
uszkodzoną tkankę lub inicjowanie tego uszkodzenia podczas zabiegu
specjalistycznego, gdzie rozpoczyna się przebudowa i intensywny proces regeneracji
tkanek.
Działanie:
* regeneracja naskórka po zabiegach inwazyjnych
*działanie łagodzące stany zapalne, egzema, zmiany trądzikowe
*zagęszczenie skóry twarzy i ciała o 20% już po pierwszym zabiegu wskutek procesu
proliferencji fibroblastów oraz angiogenezy
*wspomaganie terapii w przypadkach ropiejących uszkodzeń
*działanie przeciwgrzybiczne i przeciwwirusowe,
*wspomaganie procesów naprawczych skory przy owrzodzeniach troficznych i
odleżynach
*działanie antyseptyczne, regenerujące, przeciwzapalne
*normalizacja procesów gojenia uszkodzonego naskórka i głębszych ran
*aktywność przeciwalergiczna
*stymulacja układu odpornościowego skory
*łagodzenie objawów łuszczycy
* jako terapia przy trądziku i bliznach potrądzikowych
Efekty jakie są widoczne już po krótkim czasie przechodzą najśmielsze
oczekiwania osób , które się z nim zetknęły.
Dla kogo?
Terapia komórkowa może być stosowana u wszystkich którzy zauważają utratę
jędrności skory i spadek napięcia. Wskazany jest również dla osób z cera trądzikowa.
Przeciwwskazania :
• Aktywne infekcje (wirusowe, bakteryjne, grzybiczne – również na dłoniach)

• Osłabienie organizmu
•Choroby tarczycy (Nadczynność , Niedoczynnosść, Hashimoto)
• Tendencja do opryszczki (wymagana konsultacja z lekarzem i zastosowanie kuracji Heviran)
• Leki przeciwwirusowe , cukrzyca
• Ciąża, Laktacja, Karmienie piersią
• Stosowanie leków przeciw krzepliowsci (np.Aspiryny)
• Alergia na składniki produktów
• Choroby krwi (anemia, małopłytkowość)
• Nowotwory (wymagana konsultacja z lekarzem)
• Skłonność do bliznowacenia, Keloidy
• Terapia retnoidami / izotretynoina / pochodna wit A (min. 6 miesiecy po skończeniu
leczenia)
• Leczenie sterydami (min. 4 tygodnie po skończonej kuracji w terapii miejscowej , 3-6
miesięcy po kuracji stosowanej wewnętrznie)
• Terapia antybiotykami (min. 4 tygodnie po skończonej kuracji w terapii miejscowej,
3-6 miesięcy po kuracji stosowanej wewnetrznie)
• Choroby autoimunologiczne (np. toczeń, stwardnienie rozsiane, reumatoidalne
zapalenie stawów)
• Leczenie światłem
• Zabiegi chirurgiczne
• Kriochirurgia w ciaągu ostatnich 6 miesiecy
• Nałogowe opalanie
• Picie alkoholu przed i po zabiegu
Zalecenia po zabiegu
Po zabiegu do 7 dni moze wystąpić:
◦ Podrażnienie, Zaczerwienienie, Swędzenie, Opuchlizna
• Po zabiegu do 7 dni klient nie moze stosować na własną rękę żadnych kremów, maści i
preparatów a jedynie te, które zalecił terapeuta.
• Klient zgłasza każdy niepokojący sygnał.
• Do 72 godzin po zabiegu nalezy zachować bezwzględnie zasady higieny a w
szczególności należy odseparować miejsca pozabiegowe od zwierząt i ich siersci oraz
nieczystej pościeli i ubrań, które mogą przywierać do miejsca poddanego zabiegowi.

• Należy powstrzymać się od strzyżenia i farbowania włosów.
• Wykonywania peelingów mechanicznych lub/i chemicznych.
• Bezwzględny zakaz opalania się aż do całkowitego wyleczenia skóry, unikanie
nasłonecznienia.
• Klient musi bezwzględnie pamiętać o zasadach szczególnej higienizacji miejsc
poddanych zabiegowi.
◦ Nalezy zmienić pościel na czystą oraz wymienić ręcznik,
◦ Zdezynfekować telefon oraz okulary,
◦ Unikać kontaktu ze zwierzętami,
◦ Unikać miejsc publicznych (bezpośrednio po zabiegu, aż do ustaąpienia objawów
pozabiegowych)
• Zakaz korzystania z kąpieli w chlorowanej wodzie oraz korzystania z sauny przez
okres 7 dni, w zaostrzonych przypadkach do wyleczenia skóry.
• Zakaz stosowania zabiegów podrażniających skórę, peelingów oraz depilacji przez
okres 7 dni, w zaostrzonych przypadkach do wyleczenia skóry.
• Zakaz nakładania makijażu kolorowego min 24 h.
• Zakaz uprawiania sportów, w tym zimowych od 7 do 14 dni od zabiegu lub w
zaostrzonych przypadkach do wyleczenia skóry.
• Należy stosować kremy i preparaty pozabiegowe tylko zlecone przez terapeutę
/kosmetyczkeę.
• Srodki do przemywania skóry po zabiegu, powinny bycć dobrane przez
kosmetyczkę/terapeutkę. Zaleca się również mycie miejsc pozabiegowych
przegotowaną wodą lub solą fzjologiczną.
• Zakaz stosowania przypadkowych produktów drogeryjnych.
• Zakaz picia alkoholu do ustąpienia objawów pozabiegowych (rumienia, opuchlizny,
podrażnienia)
• Zakaz stosowania niesterydowych środków przeciwzapalnych (Apap, Ibuprom)
do ustąpienia objawów pozabiegowych.
• Zakaz stosowania produktów opartych o białka pochodzenia odzwierzęcego (ssaki).
• Można stosować preparaty zawierające śluz ślimaka, białka rybie, kwas hialuronowy
pozyskiwany biotechnologiczne.
• Kazdą decyzję dotyczącą stosowania kosmetyków i wykonywania zabiegów, należy
skonsultować z terapeutą/kosmetyczką.
• Stosowanie się do zaleceń jest obowiązkowe dla uzyskania optymalnego efektu i
uniknięcia powikłań pozabiegowych.

