
Głęboka Mezoterapia IGŁOWA
ULTRA HYDRALIFTING

EFEKTY:

• efekt hydra liftingu, mikrowypełnienia i ujędrnienia skóry

• natychmiastowy i długotrwały efekt rozświetlenia skóry

• doskonałe nawilżenie powierzchownych i głębokich warstw skóry

• redukcja zmarszczek i intensywne wygładzenie powierzchni
skóry=naturany , młody wygląd

   Unikalne cechy kwasu hialuronowego sprzyjają długotrałemu zatrzymaniu duzej
ilości wody w skórze. Wielkocząsteczkowy kwas  wypełnia przestrzenie
międzykomórkowe i stanowi tkankowy rezerwuar wody aktywnej metabolicznie,
gwarantujac prawidłowy przebieg procesow biochemicznych skory, w
szczególnosci procesow regeneracyjnych i naprawczych

Niedogodności mogące wystąpić w trakcie zabiegów:

 ból podczas wstrzyknięć – można go wyeliminować poprzez wcześniejsze 
zastosowanie środka znieczulającego 

 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);

Przeciwwskazania do mezoterapii:

● alergia

● ciąża, okres karmienia piersią

● cukrzyca

● stany zapalne na skórze, 

● opryszczka



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

● trądzik różowaty III stopnia

● opryszczka

● 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  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 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:

*nie opalamy się intensywnie na słońcu i solarium

*nie wykonujemy intensywnie stymulujących zabiegów kosmetycznych

*z dużą dbałością stosujemy kosmetyki odpowiednie po zabiegu mezoterapii

*NIE ŚPIMY ZE ZWIERZĘTAMI



                        

  


	Przeciwwskazania do mezoterapii:

