Mezoterapia IGŁOWA
Mezoterapia Igłowa - błyskawiczne efekty.
Mezoterapia igłowa jest nie chirurgiczną metodą wykorzystywaną od lat w
medycynie. Obecnie jest wykorzystywana w profilaktyce przeciwstarzeniowej
skóry, takich jak zmarszczki, wiotkość, utrata elastyczności i suchości skóry, jak
również przy łysieniu lub wypadaniu włosów. W zabiegach na ciało, przy
odpowiednio dobranym koktajlu do mezoterapii, redukuje cellulit i nadmiar tkanki
tłuszczowej, redukuje rozstępy.
Mezoterapia igłowa to wstrzykiwanie małych dawek preparatów w obszar skóry
właściwej. Do zabiegów dopuszczone są wyłącznie preparaty z oznaczeniem CE
klasy medycznej.
Mezoterapia przynosi najlepsze efekty, jeśli jest wykonywana w serii kilku
zabiegów ok. 6 zabiegów co 2-3 tygodnie. W przypadku skóry głowy ok. 10
zabiegów co 7 dni.
Mezoterapia jest znacznie bardzie efektywna od drogich kosmetyków.
Mezoterapia Igłowa ODMŁADZANIE, LIFTING
Mezolifting to wprowadzanie pod skórę aktywnie działających substancji (np.
kwas hialuronowy, krzemionka organiczna, glutation,, aminokwasy, witaminy,
kofeina, sole mineralne, itd. które nie są w stanie przeniknąć samodzielnie przez
cala grubość skóry. Rewitalizacja skóry następuje przez to szybko i skutecznie.
Naskórek stanowi szczelną barierę, która zapobiega oddziaływaniu na głębsze
warstwy skóry szkodliwych czynników środowiskowych ale przez to mamy
również trudności z dostarczaniem skórze z zewnątrz niezbędnych substancji
rewitalizujących i odżywczych.
Mezoterapia Igłowa REDUKCJA ŁYSIENIA
Jednym z najczęstszych wskazań do mezoterapii są choroby włosów, w których
dochodzi do utraty lub znacznego osłabienia struktury włosów.
Poprzez podawanie w skórę owłosioną głowy preparatów mineralnych, witamin i
leków przeciwzapalnych można w znacznym stopniu poprawić odżywienie włosów,
zatrzymać ich wypadanie, a nawet spowodować odrost utraconych włosów.
Terapia łysienia to wstrzykiwanie substancji odżywiających włosy – takich jak
Pirodoksyna HCL, Tiamina HCL, Biotyna,EDTA, Glukonian żelaza, które powodują,
że następuje regeneracja struktury włosa.
Wskazania:

•

wypadanie włosów na skutek ubogiej diety, słabego krążenia, zmian
hormonalnych w okresie ciąży, laktacji

•

łysienie androgenowe, łysienie plackowate

•

słabe i wymagające silnego odżywienia włosy

Mezoterapia Igłowa LIPOLIZA, REDUKCJA CELLULITU, ROZSTĘPÓW
W wyniku zabiegu następuje wzmożony przepływ krwi, zmniejsza się proces
włóknienia tkanki łącznej i dochodzi do redukcji depozytów tkanki tłuszczowej.
Rezultatem jest wygładzenie skóry oraz redukcja cellulitu. Zastrzyki zawierają
kofeinę, która pobudza mikrokrążenie skóry i wpływa na uwalnianie tłuszczów z
komórek. Może wspomagać ją wyciąg z karczocha, nostrzyka żółtego, l-karnityny
i rutyny, które pobudzają metabolizm tłuszczów. Do mieszanek dodaje się także
krzemionkę organiczną, która regeneruje tkankę łączną i włókna kolagenu.
W trakcie kuracji wskazana jest również odpowiednia dieta a także
niezbędny jest masaż np. bańką chińską. W efekcie otrzymujemy
wymodelowanie leczonych partii ciała, wyraźne zmniejszenie lub zniknięcie
cellulitu oraz znaczną poprawę jakości skóry
Niedogodności mogące wystąpić w trakcie zabiegów:
•

ból podczas wstrzyknięć – można go wyeliminować poprzez wcześniejsze
zastosowanie środka znieczulającego (np. kremu EMLA)

•

rumień, obrzęk – występuje bezpośrednio po zabiegu, jest to reakcja
skóry na nakłuwanie

•

bardzo rzadkie stany alergiczne objawiające się rumieniem, ustępujące
samoistnie po kilku minutach lub godzinach

•

siniaki, krwiaki – ryzyko zmian wzrasta w przypadku stosowania
bezpośrednio przed zabiegiem leków wpływających na proces krzepnięcia
krwi (np. aspiryny);

Zastrzeżenia dotyczące pielęgnacji domowej po zabiegu mezoterapii igłowej
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 wykonujemy innych zabiegów kosmetycznych

*nie myjemy głowy ( szampon podrażnia naskórek po mikro nakłuciach)
*nie dotykamy powierzchni wystymulowanego naskórka
4 dni po zabiegu:
*nie wykonujemy intensywnie stymulujących zabiegów kosmetycznych
*z dużą dbałością stosujemy kosmetyki odpowiednie po zabiegu mezoterapii
*NIE ŚPIMY ZE ZWIERZĘTAMI
*Po lipolizie nie siadamy na sedes
*Przy mezoterapii głowy mamy odczuwać swędzenie
Przeciwwskazania do mezoterapii:
•

alergia

•

ciąża, okres karmienia piersią

•

cukrzyca

•

stany zapalne na skórze, trądzik różowaty III stopnia

•

zmiany wirusowe

•

opryszczka

•

skóra źle tolerująca iniekcje (skóra naczynkowa, ryzyko powstawania
zwłóknień)

•

choroba nowotworowa, terapia przeciw nowotworowa

•

choroby krwi, stosowanie leków przeciwkrzepliwych

•

choroby autoimmunoagresji, 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

