
BIOREWITALIZACJA 
Mezoterapia mikroigłowa   

   
Zabieg pobudzający i stymulujący naskórek. 
Dzięki mechanicznej stymulacji o trzech różnych częstotliwościach zostają 
pobudzone receptory skóry, następuje stymulacja mikrokrążenia "wymuszając" 
procesy regeneracyjne. Podczas zabiegu nie są uszkadzane naczynia krwionośne i 
limfatyczne. 
 
Końcówka z igłami jest sterylnie zapakowana i należy do jednorazowego użytku. 
Dzięki temu zabieg jest sterylny i bezpieczny ponieważ unikamy w 100% ryzyka 
przeniesienia flory bakteryjnej.  
 
Aplikator jest idealnie dostosowany do pracy powierzchniowej, można pracować 
nakłuwając całą powierzchnię naskórka lub poszczególne linie zmarszczek. 
Mikronakłucia odbywają się na bezpiecznej głębokości i nie naruszają układu 
krwionośnego.  

ZALETY:  
- brak ryzyka uszkodzeń skóry pod wpływem wysokiej temperatury 
- metoda mechaniczna bez bezpośredniego działania prądu na naskórek 
 
DZIAŁANIE  
- intensywna, ale kontrolowana stymulacja naskórka  
- natychmiastowy i optymalny transport składników aktywnych 
- reaktywacja wszystkich funkcji skóry 
- stymulacja produkcji kolagenu i elastyny 
- redukcja zmarszczek mimicznych 
- regeneracja skóry własnym podziałem komórkowym 
- poprawa owalu twarzy 
- polepszenie elastyczności skóry 
 
WSKAZANIA: 
- zmarszczki mimiczne 
- wiotkość i brak elastyczności skóry 
- blizny  
- słaba tkanka łączna 



 
PRZECIWWSKAZANIA: 
- brodawki  
- pieprzyki  
- znamiona  
- rany 
- stany zapalne  
- opryszka w fazie aktywnej  
- trądzik pospolity , różowaty 
- ciąża i karmienie piersią  
- depilacja woskiem, pensetą lub laserem 
- opalenizna  
- choroby skóry bakteryjne, wirusowe, grzybicze. 
alergia 
- cukrzyca 
- zmiany wirusowe 
- skóra źle tolerująca iniekcje (skóra naczynkowa, ryzyko powstawania 

zwłóknień) 
- choroba nowotworowa 
- terapia przeciw nowotworowa 
- choroby krwi, stosowanie leków przeciwkrzepliwych 
- choroby autoimmunoagresjii- zburzenia polegające na zaatakowaniu organizmu 

przez własny układ odpornościowy, wytwarzający przeciwciała przeciw własnym, 
prawidłowym tkankom. Zaliczamy do nich chorobę GRAVESA BASEDOWA  i 
zapalenie tarczycy typu HASHIMOTO, stwardnienie rozsiane, nużliwość mięśni 
(MIASTENIA), reumatoidalne zapalenie stawów, twardzinę, zespół 
SJOGRENA, zespół przewlekłego zmęczenia, gościec mięśniowo-ścięgnisty 

- epilepsja 
- -wirusowe zapalenie wątroby 
- przyjmowanie w ciągu kilku ostatnich dni leków: przeciwzakrzepowych, 

niesterydowych leków przeciw zapalnych, aspiryny 
- spożywanie alkoholu przed zabiegiem 
- -niedawno przebyte intensywne zabiegi z zakresu medycyny estetycznej 
 
 
 ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI DOMOWEJ PO ZABIEGU 
BIOREWITALIZACJI  
4 godziny po zabiegu: 
*nie wykonujemy makijażu  



*nie korzystamy z rekreacji wodnej (basen, sauna, jacuzzi, hydromasaż) 
*nie korzystamy z solarium i unikamy długotrwałej ekspozycji na słońce 
*nie uprawiamy sportów wysiłkowych (sól zawarta w pocie podrażnia naskórek po 
mikro nakłuciach) 
*nie korzystamy z inhalacji w grotach solnych 
*nie używamy kremów 
*nie myjemy twarzy mleczkami z zawartością olei mineralnych 
*nie wykonujemy innych zabiegów kosmetycznych 
*nie myjemy głowy ( szampon podrażnia naskórek po mikro nakłuciach) 
*nie dotykamy powierzchni wystymulowanego naskórka 
4 dni po zabiegu (ok.  2 tyg po igłowej): 
*nie opalamy się intensywnie na słońcu i solarium 
*nie wykonujemy intensywnie stymulujących zabiegów kosmetycznych 
*z dużą dbałością stosujemy kosmetyki odpowiednie po zabiegu biorewitalizacji 
lub mezoterapii 
*nie śpimy ze zwierzętami 
Zabiegi można wykonywać w wersji podstawowej  i rozbudowanej lub jako 
pojedynczy zabieg z częstotliwością raz w miesiącu lub w serii. 


