ZABIEG BIOSTYMULUJĄCY KOLAGEN
Biostymulacja, czyli zabieg dzięki któremu poczujesz się młodziej.
Przy zabiegu biostymulacji warto pamiętać, że na wygląd Twojej skóry , niezależnie od wieku niekoniecznie mają
wpływ zmarszczki, (gdyż te pojawiają się już po 20 r.ż. (tzw. zmarszczki mimiczne)). Decydująca jest w tym
przypadku kondycja skóry.

Biostymulacja zyskuje coraz większą popularność.
Twój naturalny kształt twarzy jest zaburzony, ponieważ Twoja skóra utraciła gęstość i sprężystość.
Pojawia się wiotkość , powstają tzw. „chomiki”, siatka drobnych zmarszczek wokół oczu, ust czy pionowych
zmarszczek na policzkach. Wtedy twarz wygląda na zmęczoną i czasami starszą niż faktyczny wiek biologiczny. To
samo dotyczy skóry szyi, dekoltu czy grzbietów dłoni.
Metodami skutecznie kondycjonującymi skórę są zabiegi o działaniu biostymulacyjnym.
Biostymulacja, ogólnie mówiąc, ma za zadanie pobudzać naturalne zdolności regeneracyjne naszego organizmu w
celu uzyskania pożądanego efektu „leczniczego”, ma służyć głównie regeneracji uszkodzonych tkanek. W
przypadku skóry ma ona powodować przywrócenie utraconych przez nią parametrów, czyli rewitalizować ją
poprzez stymulowanie jej własnych możliwości regeneracyjnych.
Preparaty biostymulujące, czyli tzw. stymulatory tkankowe, wymuszają na komórkach odbudowę tkanki, służą do
odbudowy struktury skóry, poprzez stymulację syntezy kolagenu i elastyny. Są to zabiegi silnie odmładzające,
odżywiające, zagęszczające i zwiększające napięcie skóry.
Zabiegi biostymulacyjne wykonujemy w serii – zazwyczaj 3, 4 sesje . Można wykonać igłowo lub mikroigłowo w
zależności od preparatów.Efekty uwidaczniają się stopniowo. Często już po pierwszym zabiegu widać symptomy
poprawy wyglądu – klientki zauważają, że skóra jest nawilżona, bardziej napięta.

Rezultaty zabiegów:
•redukcja „kurzych” zmarszczek i zmarszczek „palacza”

•wygładzenie podłużnych zmarszczek na czole i policzkach
•zwiększenie napięcia skóry na dekolcie i grzbietach dłoni
•poprawa nawilżenia skóry
•zwiększenie gęstości i jędrności skóry
•świeża, ładna skóra twarzy i ciała
Po zabiegu może pojawić się zaczerwienienie, delikatny obrzęk, swędzenie bądź tkliwość. Reakcje te mogą utrzymać
się kilka dni po czym ustępują samoistnie.

Przeciwskazania
problemy skórne, stany zapalne w okolicy podawania preparatu, - alergie, - choroby autoimmunologiczne
np. cukrzyca.
Najważniejsze przeciwwskazania do podania to:
– ciąża lub karmienie
– aktywne infekcje skóry w rejonie planowanego zabiegu

– bliznowce
– aktywne choroby autoimmunologiczne i nowotoworowe
Restructure Skin LIFT - jest koktajlem o wyjątkowym składzie,bogatym w witaminy,kwas hialuronowy oraz
dekapeptyd-3 (bezpieczniejsza alternatywa dla botoxu),,agent przeciwdziałający powstawaniu wolnych
rodników,antyoksydant . Zastosowanie przy mezoterapii igłowej daje efekty odmłodzenia i odżywienia skóry ,redukcji
zmarszczek mimicznych,zwiększenia gęstości skóry i nawilżenie zewnętrzne i wewnętrzne skóry. Aktywuje kolagen
fibrotyczny I stopnia. Prowadzi do wytworzenia nowych włókien kolagenowych, zagęszcza i napina skórę.
Normalize Skin – zawiera dwuwęglowy roztwór buforowy( utrzymuje ph skóry i zapobiega skutkom zakwaszania) ,
wit C – która ma działąnie antyoksydacyjne czyli zwalcza wolne rodniki, glutation który dotlenia komórki, mix
aminokwasów- które wzmacniają fibroblasty czyli włókna kolagenowe oraz choline – która pobudza układ naskórka
regulujc rozwój keratynocytów . Sumując redukuje ilość wolnych rodników, chroni przed uszkodzeniami
spowodowanym ich występowaniem. Dzięki obecności choliny następują procesy naprawcze spowodowane
fotostarzeniem.

