Mezoterapia IGŁOWA
Mezoterapia igłowa jest nie chirurgiczna metoda wykorzystywana od lat w medycynie. Obecnie jest wykorzystywana w
profilaktyce przeciwstarzeniowej skory, takich jak zmarszczki, wiotkosc, utrata elastycznosci i suchosci skory, jak
rowniez przy łysieniu lub wypadaniu włosow. W zabiegach na ciało, przy odpowiednio dobranym koktajlu do
mezoterapii, redukuje cellulit i nadmiar tkanki tłuszczowej, redukuje rozstepy.

Głeboka mezoterapia
Mezoterapia igłowa to wstrzykiwanie małych dawek preparatow w obszar skory własciwej. Do zabiegow dopuszczone
sa wyłacznie preparaty z oznaczeniem CE klasy medycznej. W zabiegu wykorzystany jest preparat usieciowany kwas
hialuronowy tzw wypełniacz w połaczeniu z ampułka witaminowa .

Ultrahydralifting
W zabiegu wykorzystany jest preparat :kwas hialuronowy sredniousieciowany w połaczeniu z krzemem organicznym.
Jest to tzw mikrowypełnienie i regeneracja.

Mezoterapia Igłowa ODMŁADZANIE, LIFTING
Mezoterapia igłowa to wprowadzanie pod skore aktywnie działajacych substancji (np. kwas hialuronowy, krzemionka
organiczna, , aminokwasy, witaminy, kofeina, sole mineralne, itd. ktore nie sa w stanie przeniknac samodzielnie przez
cala grubosc skory. Rewitalizacja skory nastepuje przez to szybko i skutecznie. Naskorek stanowi szczelna bariere,
ktora zapobiega oddziaływaniu na głebsze warstwy skory szkodliwych czynnikow srodowiskowych ale przez to mamy
rowniez trudnosci z dostarczaniem skorze z zewnatrz niezbednych substancji rewitalizujacych i odzywczych.
Mezoliftingjest poprzedzony połozeniem praparatu kwasowego w zaleznosci od potrzeb skory
Mezoterapia przynosi najlepsze efekty, jesli jest wykonywana w serii kilku zabiegow ok. 6 zabiegow co 2-3 tygodnie.
W przypadku skory głowy ok. 10 zabiegow co 7 dni.

Mezoterapia Igłowa REDUKCJA ŁYSIENIA
Jednym z najczestszych wskazan do mezoterapii sa choroby włosow, w ktorych dochodzi do utraty lub znacznego
osłabienia struktury włosow.
Poprzez podawanie w skore owłosiona głowy preparatow mineralnych, witamin i lekow przeciwzapalnych mozna w
znacznym stopniu poprawic odzywienie włosow, zatrzymac ich wypadanie, a nawet spowodowac odrost utraconych
włosow. Terapia łysienia to wstrzykiwanie substancji odzywiajacych włosy – takich jak Biotyna ktore powoduja, ze
nastepuje regeneracja struktury włosa.
Wskazania:
wypadanie włosow na skutek ubogiej diety, słabego krazenia, zmian hormonalnych w okresie ciazy, laktacji,ysienie
androgenowe, łysienie plackowate, słabe i wymagajace silnego odzywienia włosy

Mezoterapia Igłowa LIPOLIZA, REDUKCJA CELLULITU, ROZSTEPOW
W wyniku zabiegu nastepuje wzmozony przepływ krwi, zmniejsza sie proces włoknienia tkanki łacznej i dochodzi do
redukcji depozytow tkanki tłuszczowej. Rezultatem jest wygładzenie skory oraz redukcja cellulitu. Zastrzyki zawieraja
kofeine, ktora pobudza mikrokrazenie skory i wpływa na uwalnianie tłuszczow z komorek. Moze wspomagac ja wyciag
z karczocha, nostrzyka zołtego, l- karnityny i rutyny, ktore pobudzaja metabolizm tłuszczow. Do mieszanek dodaje sie
takze krzemionke organiczna, ktora regeneruje tkanke łaczna i włokna kolagenu.W trakcie kuracji wskazana jest
rowniez odpowiednia dieta a takze niezbedny jest masaz np. banka chinska. W efekcie otrzymujemy
wymodelowanie leczonych partii ciała, wyrazne zmniejszenie lub znikniecie cellulitu oraz znaczna poprawe jakosci
skory

Efekty:
•

efekt hydra liftingu, mikrowypełnienia i ujedrnienia skory

•

natychmiastowy i długotrwały efekt rozswietlenia skory

•

doskonałe nawilzenie powierzchownych i głebokich warstw skory

•

redukcja zmarszczek i intensywne wygładzenie powierzchni skory=naturany , młody wyglad
Unikalne cechy kwasu hialuronowego sprzyjaja długotrwałemu zatrzymaniu duzej ilosci wody w skorze.
Wielkoczasteczkowy kwas wypełnia przestrzenie miedzykomorkowe i stanowi tkankowy rezerwuar wody
aktywnej metabolicznie, gwarantujac prawidłowy przebieg procesow biochemicznych skory, w szczegolnosci
procesow regeneracyjnych i naprawczych
Niedogodnosci mogace wystapic w trakcie zabiegow:

•

bol podczas wstrzykniec – mozna go wyeliminowac poprzez wczesniejsze zastosowanie srodka
znieczulajacego

•

rumien, obrzek – wystepuje bezposrednio po zabiegu, jest to reakcja skory na nakłuwanie

•

bardzo rzadkie stany alergiczne objawiajace sie rumieniem, ustepujace samoistnie po
kilku minutach lub godzinach

•

siniaki, krwiaki – ryzyko zmian wzrasta w przypadku stosowania bezposrednio przed zabiegiem lekow
wpływajacych na proces krzepniecia krwi (np. aspiryny);

Przeciwwskazania do mezoterapii:
•

alergia

•

ciaza, okres karmienia piersia

•

cukrzyca

•

stany zapalne na skorze,

•

opryszczka

•

skora zle tolerujaca iniekcje (skora naczynkowa, ryzyko powstawania zwłoknien)

•

tradzik rozowaty III stopnia

•

opryszczka

•

zmiany wirusowe

•

skora zle tolerujaca iniekcje (skora naczynkowa, ryzyko powstawania zwłoknien)

•

choroba nowotworowa, terapia przeciw nowotworowa

•

choroby krwi, stosowanie lekow przeciwkrzepliwych

•

choroby autoimmunoagresjii- zburzenia polegajace na zaatakowaniu organizmu przez własny układ
odpornosciowy, wytwarzajacy przeciwciała przeciw własnym, prawidłowym tkankom. Zaliczamy do nich
chorobe GRAVESA BASEDOWA i zapalenie tarczycy typu HASHIMOTO, stwardnienie rozsiane, nuzliwosc
miesni (MIASTENIA), reumatoidalne zapalenie stawow, twardzine, zespoł SJOGRENA, zespoł przewlekłego
zmeczenia, gosciec miesniowo-sciegnisty

•

epilepsja

•

wirusowe zapalenie watroby

•

przyjmowanie w ciagu kilku ostatnich dni lekow: przeciwzakrzepowych, niesterydowych lekow przeciw
zapalnych, aspiryny

•

spozywanie alkoholu przed zabiegiem

•

niedawno przebyte intensywne zabiegi z zakresu medycyny estetycznej

Zastrzezenia dotyczace pielegnacji domowej po zabiegu mezoterapii igłowej
3 dni po zabiegu:
*nie wykonujemy makijazu
*nie korzystamy z rekreacji wodnej (basen, sauna, jacuzzi, hydromasaz)
*nie korzystamy z solarium i unikamy długotrwałej ekspozycji na słonce
*nie uprawiamy sportow wysiłkowych (sol zawarta w pocie podraznia naskorek po mikro nakłuciach)
*nie korzystamy z inhalacji w grotach solnych
*nie uzywamy kremow
*nie myjemy twarzy mleczkami z zawartoscia olei mineralnych
*nie wykonujemy innych zabiegow kosmetycznych
*nie myjemy głowy ( szampon podraznia naskorek po mikro nakłuciach)
*nie dotykamy powierzchni wystymulowanego naskorka
do 2 tygodni po zabiegu:
*nie opalamy sie intensywnie na słoncu i solarium
*nie wykonujemy intensywnie stymulujacych zabiegow kosmetycznych
*z duza dbałoscia stosujemy kosmetyki odpowiednie po zabiegu mezoterapii
*NIE SPIMY ZE ZWIERZETAMI

