
Jak działają biostymulatory?   
Biostymulatory działają przede wszystkim silnie odmładzająco , zagęszczająco i zwiększają napięcie skóry. Zmuszają

komórki do odbudowy tkanki. 

Dają przede wszystkim naturalny efekt poprawy jędrności oraz gęstości skóry. Nadają jej nawilżenie, świeżość i
promienność. Nie zmieniają rysów twarzy. Bezpieczny zabieg dający długotrwałe efekty.  

Jakie są różnice między mezoterapią igłową,  wypełniaczem a biostymulantem.

Działanie stymulatorów tkankowych polega na odnowie skóry poprzez odbudowę kolagenu i elastyny. Mają silniejsze
działanie od standardowych koktajli do mezoterapii. Stymulatory wymuszają na tkance jej regeneracje, pobudzają

komórki do namnażania, dlatego uzyskujemy efekt wypełnienia i ujędrniania.

Mezoterapia igłowa uzupełnia nasze niedobory od wewnątrz, taki krem od wewnątrz, ale nie stymuluje naszych
komórek. Jest mniejsze stężenie substancji aktywnych. Dają tez efekt rozświetlenia (wit c), efekt nawilżenia( kwas

hialuronowy), wygładzają ale nie stymulują.

W wypełniaczach jest kwas hialuronowy ale obrobiony chemiczne (czynnik sieciujący). Jest on podawany w konkretne
miejsca żeby unieść tkankę, a przy tym rozciąga ją, rozrywa, i przez co skóra w tym miejscu szybciej się starzeje,( tam
jest implant). Zmieniają rysy twarzy. Efekt jest oczywiście natychmiastowy ale kwas hialuronowy jest metabolizowany

a czynnik sieciujący nie , i z czasem daje mniejszy efekt.. Pozostaje w skórze tylko czynnik sieciujący. Wypełniacze
podajemy tylko w konkretne miejsca. Jest tam kwas wielkocząsteczkowy.

Stymulatory zwiększają ilość kom dzielących się. Są biozgodne. Wymuszają na naszych komórkach samoregeneracje.
Pobudzaj fibroblasty do do produkcji włókien kolagenowych. Pierwsze efekty widać szybko po zabiegu ale im dłużej są

w skórze tym lepsze efekty,  przez co opóźniają proces starzenia się skóry. Preparat nie metabolizuje się tak jak
wypełniacz.

Jakie są wskazania do biostymulatorów

*przywracają objętość twarzy, 

*podnoszą owal, 

*nawilżają, 

*redukują zasinienia i worki pod oczami, 

*redukują opadającą powiekę, zmarszczki i bruzdy.



Jakie rodzaje Biostymulatorów wykonujemy w Studio Natural ?

Profhilo

Popularnie nazywany molekułą młodości. Silny stymulator tkankowy, podawany w konkretnych punktach na twarzy,
tam, gdzie obserwuje się ubytek tkanki. Dzięki specjalnemu podaniu preparatu tworzy się tzw. siatka z kwasu
hialuronowego, przywracając prawidłowy owal i proporcje twarzy. Najważniejsze jest jednak to, że unikamy

sztucznego i przerysowanego efektu! Poprawia się także struktura, jędrność i gęstość skóry.

Ejal 40 

Główny kwas hialuronowy  średniej cząsteczki, żel stabilizujący nie czynnikiem sieciującym, ale przez wilgotne ciepło.
Efekt wypełnienia bez wypełniania. 

Sunekos 200

Preparat przeznaczony jest dla nieco młodszych pacjentek, które mają na celu profilaktykę oraz redukcję pierwszych 

zmarszczek, wzmocnienie struktury skóry i redukcję zasinienia. Dzięki obecności kwasu hialuronowego i 

liofilizowanych aminokwasów, możliwe jest stymulowanie regeneracji macierzy pozakomórkowej, poprawę utraty 

objętości skóry. Skóra wyraźnie napina się, zmarszczki ulegają spłyceniu, a także poprawia się nawilżenie skóry.

Sunekos 1200

Ten preparat wykazuje działanie silnie przeciwstarzeniowe i przeciwutleniające w przypadku zaawansowanych 

zmarszczek i uszkodzonej skóry. Od Sunekosa 200 różni się głównie zwiększoną ilością kwasu hialuronowego oraz 

aminokwasów. Pracuje nad zwiększeniem gęstości i jędrności skóry, redukuje zmarszczki, a także silnie nawilża skórę.

Nucleofil  

 Działa biostymulujco i biorekonstrukcyjnie. Daje efekt liftingu , aktywuje syntezę kolagenu I i elastyny, zapewniając 
zagęszczenie skóry, owal. Działa antyoksydacyjnie ( czyli oczyszcza z wolnych rodników a wolne rodniki 
przyspieszają procesy starzenia) i nawilżająco ( polinukleotydy wiążą wodę zapweniając dlugotrwałe nawilżenie i 
jędrność. Nie podnosi ale łagodzi rysy.

Innea – 

Kwas hialuronowy i trehaloza. Efekt silnego nawilżenia. Kwas hialuronowy o średniej 1200-1500 kdaltonów  i mała 
300-400 kda

Trehaloza ma zdolność wiązania wody , chroni strukturę żelu kwasu hialuronowego przed degradacją. Poprawia 
nawilżenie , napięcie, elastyczność, wygładza drobne nierówności i zagłębienia skóry.

Lumi eyes 

regeneruje i stymuluje uszkodzoną skóre oka, silnie nawilża  , redukuje dolinę łez, rozjaśnia cienie,, nie powoduje
obrzęków.



Zastrzeżenia dotyczące pielęgnacji domowej po zabiegu  BIOSTYMULACJI

1.Zabieg będzie trwał ok 0,5-1 h w zależności od obszaru
2.Bezpośrednio po zabiegu może występować pewne zaczerwienienie i obrzęk obszaru, gdzie był wstrzyknięty 
preparat, krwiak, zmiana koloru skóry. Rzadko występują reakcje uczuleniowe na preparaty..Zazwyczaj trwa to 
nie dłużej niż 7 dni.
3. Zastosowanie zimnych okładów lub okładów z lodu bezpośrednio po zabiegu zmniejszy obrzęk w miejscu 
wstrzyknięcia preparatu. 
4.Proszę unikać dotykania tej okolicy przez 6 godzin. Po tym okresie można umyć tą okolicę wodą.
5.Proszę unikać ćwiczeń i alkoholu przez okres 3 dni po wstrzyknięciu preparatu.
6.Jeśli pojawią się wyczuwalne guzki, należy masować dany obszar.
7.Należy ograniczyć ruchy mimiczne twarzy, mówienie, uśmiechanie się przez okres 6 godzin.
8.Możesz odczuwać bolesność w obszarze podanym zabiegowi. Częstotliwość oraz nasilenie odczuwalnego 
dyskomfortu będzie się sukcesywnie zmniejszać z każdym dniem.

po zabiegu (dziś)
*bezpośrednio po zabiegu wypełniania  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)
*nie korzystamy z inhalacji w grotach solnych
*nie wykonujemy innych zabiegów kosmetycznych
*nie myjemy głowy ( szampon podrażnia naskórek )
*nie dotykamy powierzchni poddanej zabiegowi
*pijemy wodę
2 tyg po zabiegu:
*nie opalamy się intensywnie na słońcu i solarium
*nie wykonujemy intensywnie stymulujących zabiegów kosmetycznych
*z dużą dbałością stosujemy kosmetyki odpowiednie po zabiegu 
*NIE ŚPIMY ZE ZWIERZĘTAMI

Uwaga! Odstęp czasowy między zabiegiem wypełniania zmarszczek, a innymi metodami odmładzania skóry: 
laseroterapia, peeling chemiczny, mikrodermabrazja powinien wynosić min. 3 tygodnie. 

Unikać ultradźwięków. 

                                                                

       Zabieg wykonywany jest z zastosowaniem jednorazowych środków higienicznych oraz sterylnej jednorazowej igły.

         

 

Przeciwwskazania do wykonania zabiegu 
• nadwrażliwość na kwas hialuronowy;

• stany zapalne tkanki łącznej (reumatoidalne zapalenia stawów, toczeń)

• ciąża i okres karmienia piersią; (może zatrzymać się pokarm)

• choroby nowotworowe;

• grzybicze i bakteryjne infekcje skóry oraz stany zapalne; jeżeli jest jakikolwiek stan zapalny skóry można go przez  

zabieg mocniej aktywować

• aktywna opryszczka. ( to stan zapalny, a organizm zwalcza stan zapalny i będzie zwalczał efektywność zabiegu) 



• alergia

• cukrzyca

• liczne znamiona na skórze

• przerwana ciągłość naskórka

• ciężkie postacie trądziku-wymagają wcześniejszej terapii farmakologicznej

• doustna terapia pochodnymi wit. A (Roaccutane)-(wymagana co najmniej półroczna przerwa)

• trądzik różowaty III stopnia

• liczne teleangiektazje

• skłonność do bliznowacenia

• zmiany wirusowe

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

• choroba nowotworowa

• terapia przeciwnowotworowa

• 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

• łuszczyca

• 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 (miesiąc)

• stan po zabiegu chirurgicznym w obrębie twarzy (do 2 miesięcy)

•  stan po krioterapii (do 6 miesięcy)

• ekspozycja skóry na słońce (bardzo słoneczne lato)

• antybiotykoterapia

• przyjmowanie leków immunosuprfesyjnych (przyjmuje się je przy osłabieniu układu odpornościowego. Stosowane są w

transplantologii w celu zapobieganiu odrzucenia przeszczepu, ale także w leczeniu alergii, czy chorobach 

autoimmunologicznych.)

• młody wiek, wyjątek skóry po trądziku , odwodniona



                         


